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  Domnul preşedinte Dan Ioan Popescu constată că există cvorum si dă cuvántul domnului 
vicepreşedinte Barbu Piţigoi pentru a conduce lucrările subcomisiei pentru dezbaterea proiectului Legii 
minelor (1997). 

In prezenţa a 16 deputaţi s-au dezbătut primele 3 articole si s-au făcut următoarele 
amendamente: 

Art.3 se reformulează astfel: 
“In înţelesul prezentei legi termenii privind resursele minerale si activităţile miniere se 

definesc după cum urmează:” – pentru claritatea textului - “- minereuri radioactive – acumulări de uraniu 
sau toriu sub formă de compuşi chimici naturali”; 

“- produs rezidual miniero-metalurgic” – se înlocuieşte “produs remanent” cu “materialul 
rezultat”. Dl.dep.Drumen – amendament respins – “proces de exploatare” în loc de “extracţie”; 

- la “perimetru” - se elimină “sau” si “de” din faţa “exploatării”; 
- dl.dep.Irimescu cere a se înlocui la “perimetru” “aria” cu “zona” – amendament respins; 
- “prospecţiune” - se înlocuieşte “de existenţă” cu “posibilitatea existenţei unor acumulări”; 
- “explorare” - se adaugă după “identificarea” “si cunoaşterea condiţiilor de zacămánt” si se 

inversează “cantitativ” cu “calitativ”; 
- “dezvoltare” – se corectează “definitive”; 
- “permis de prospecţiune” – se adaugă “emis de Autoritatea competentă” după “actul 

juridic”; 
- “permis de exploatare” – se elimină “pe termen limitat”; 
- “titular” – se adaugă “románă sau străină” după “persoană juridică”; 
- “licenţă” – se înlocuieşte “Autoritatea competentă … juridică” cu “concedent si 

concesionar”; 
- “concesiunea minieră” – se înlocuieşte “persoană juridică” cu “concesionar”; 
- “compania naţională minieră” – “persoane” în loc de “persoană” si se elimină restul frazei 

după “naţional”; 
- “cartea minieră” – se elimină în faţa exploatării “/sau”; 
- dl.secretar Antal Istvan propune înlocuirea “cartea minieră” cu “registrul minier” – similar 

cu registrul comerţului, etc. – amendament respins; 
- dl.dep. Dumitru Popescu propune definiţia la “cartea minieră” din proiectul comisiei 

anterior, se va lucra din nou definiţia;  
- “pilier de protecţie” – se înlocuieşte “malurilor” cu “cursului apei” – amendament respins al 

d-lui secretar Antal Istvan – cursul apei trebuie protejat; 
- “Fondul geologic naţional” – se adaugă după “organizează “ “si gestionează”; 
- “Fondul naţional de rezerve” – se înlocuieşte “normativelor” cu “reglementărilor”; 
- “forţă majoră” – se reformulează astfel: “orice eveniment imprevizibil, inevitabil si 

insurmontabil care generează imposibilitate temporară sau definitivă de executare parţială sau totală a 
obligaţiilor decurgánd pentru titularul licenţei, din prezenta lege; 

- “plan de refacere a mediului” – se adaugă la sfárşit “în conformitate cu Legea protecţiei 
mediului”;  

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi declară închisă şedinţa urmánd a se relua dezbaterea pe 
30.07.1997, ora 9.00. 
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