
 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

       Bucureşti, 31.03.2004 
                        Nr.23/42/2004 
 
 
 
 

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

        
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii minelor nr.85/2003, transmis cu adresa P.L.-x 119 din 10 martie 

2004, înregistrată la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.23/42 din 10 martie 

2004. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
István Antal 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond,  

cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003, transmis cu 

adresa P.L.-x 119 din 10 martie 2004, înregistrată la Comisia pentru industrii şi 

servicii sub nr.23/42 din 10 martie 2004. 

  Potrivit prevederilor art.75 alin.(3) din Constituţie, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. 

  Cu avizul nr.1707 din 10 decembrie 2003, Consiliul Legislativ a avizat 

favorabil această iniţiativă legislativă. 

  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare. 

  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa 

din 31 martie 2004. 

  Obiectul de reglementare se referă la modificarea Legii minelor 

nr.85/2003 în sensul compatibilizării legislaţiei româneşti în domeniul minier cu 

regulile existente pe plan internaţional cu privire la acordarea ajutorului de stat. 
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  În conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la lucrările comisiei au fost invitaţi din partea Ministerului Economiei şi 

Comerţului - domnul consilier Romulus Moucha, din partea ANRM - doamna 

preşedinte Iuliana Stratulat şi din partea Ministerului Finanţelor Publice - doamna 

Elena Georgiana Niţescu. 

  După examinarea proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 

adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003, în forma 

adoptată de Senat. 

  La lucrările şedinţei au fost prezenţi 19 de deputaţi din numărul total de 

25 de membri ai comisiei. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 
 
 
 

                PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
 
                 István Antal                                                 Cristian Buzea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Silvia Vlăsceanu 
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