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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, vă înaintăm alăturat, Raportul suplimentar asupra propunerii
legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003, transmisă cu adresa nr. Pl.x
429 din 4 iunie 2007 şi înregistrată cu nr.4c-3/168 din 5 iunie 2007.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă
face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
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Nr.4c-3/168/2007

RAPORT SUPLIMENTAR
asupra propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea minelor
nr.85/2003

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre
dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu propunerea legislativă pentru
completarea art.4 din Legea nr.85/2003, transmisă cu adresa nr. Pl.x 429 din 4 iunie
2007 şi înregistrată cu nr.4c-3/168 din 5 iunie 2007.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă
în şedinţa din 30 mai 2007.
Propunerea legislativă vizează interzicerea tehnologiei bazate pe folosirea
cianurii în mineritul din România. Din punct de vedere al Dreptului Comunitar,
propunerea legislativă se încadrează în acquis-ul comunitar ce vizează protectia
mediului, domeniu considerat de interes major în contextul politicilor comunitare.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu unele
observaţii şi propuneri, conform avizului transmis comisiei cu adresa nr.
403/16.03.2007.
Guvernul a exprimat două puncte de vedere diferite şi anume:
- prin adresa nr.887/20.04.2007 nu susţine iniţiativa legislativă;
- prin adresa nr. BP 114/14.06.2007 propune să se acorde operatorilor economici
un termen de 5 ani pentru adaptarea tehnologiilor de prelucrare la noile cerinţe
legislative.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil propunerea
legislativă, conform avizului nr.31/679 din 5 iunie 2007.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic a avizat negativ propunerea legislativă conform adresei nr.26/1727din 6
septembrie 2007.
În conformitate cu art.61din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat şi dezbătut propunerea
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legislativă în mai multe şedinţe din lunile februarie şi martie 2008, alături de
specialişti din Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Mediului şi Dezvoltării
Durabile, Confederaţia Sindicală Meridian, Agenţia Naţională de Resurse Minerale.
La lucrările şedinţei din data de 17.02.2008 au fost prezenţi 22 de deputaţi din
totalul de 22 deputaţi membri ai comisiei.
În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au avut în vedere avizele menţionate
mai sus şi au luat în considerare prevederile Directivei nr. 2006/21/CE privind
gestionarea deşeurilor din industria extractivă. Conform Directivei concentraţiile de
cianuri şi compusi de cianuri din iazurile miniere, provenite de la anumite industrii
extractive, trebuie reduse la cel mai scăzut nivel posibil, utilizând cele mai bune
tehnici disponibile.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu
amendamente admise şi respinse.
Raportul asupra proiectului a fost dezbătut în plenul Camerei Deputaţilor în data
de 15.04.2008. În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât
retrimiterea propunerii legislative la Comisia pentru industrii şi servicii pentru
reexaminare şi depunerea unui raport suplimentar.
Având în vedere complexitatea şi importanţa acestei probleme, necesitatea
transpunerii în legislaţia naţională a Directivei nr. 2006/21/CE şi ţinând seama de
punctele de vedere diferite exprimate în plen, s-au solicitat noi puncte de vedere
asupra raportului comisiei de la Consiliul Legislativ, Guvernul României şi Comisia
pentru sanatate şi familie.
Consiliul Legislativ a avizat negativ amendamentele propuse de comisie,
conform avizului nr. 380 din 21 aprilie 2008, întrucât aceste amendamente transpun
doar parţial prevederile unei directive comunitare.
Guvernul nu susţine amendamentele aduse propunerii legislative, fiind în curs
de elaborare un proiect de Hotărâre de Guvern pentru preluarea integrală în legislatia
naţională a Directivei 2006/21/CE, conform adresei nr. 936/12.04.2010.
Comisia pentru sanatate si familie avizează favorabil amendamentul care
face obiectul punctului de vedere al Guvernului nr. BP 114/14.06.2007, conform
căruia se acordă operatorilor economici un termen de 5 ani pentru adaptarea
tehnologiilor de prelucrare la noile cerinţe legislative, fără a prejudicia angajamentele
României prevăzute la capitolul de mediu al Tratatului de aderare al României,
ratificat prin Legea nr. 157/2005, iar pe celelalte amendamente le avizează negativ.
Dezbaterile asupra propunerii legislative au fost reluate în şedinţa Comisiei
pentru industrii şi servicii din data de 12.02.2014
La lucrări au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 25 deputaţi membri ai
comisiei.
În urma analizării şi dezbaterii Raportului retrimis la comisie precum şi a
punctelor de vedere menţionate mai sus, retrimise de instituţiile avizatoare, membrii
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, amânarea luării unei hotărâri asupra
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propunerii legislative şi reluarea dezbaterilor. Acestea au fost reluate în şedinţa
comisiei pentru industrii şi servicii din data de 03.06.2015.
În conformitate cu art.61din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au reexaminat propunerea legislativă în
mai multe şedinţe, ultima în data de 03.06.2015.
La dezbateri au fost invitaţi domnii: Duţu Gheorghe – preşedinte, Turdeanu
Nicolae-consilier superior şi Paiajen Ninel – consilier juridic, de la Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale şi doamna Barbu Daniela- consilier la Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediul de Afaceri.
La lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 deputaţi membri ai
comisiei.
În urma analizării şi dezbaterii punctelor de vedere menţionate mai sus, trimise
de instituţiile avizatoare şi comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor, membrii
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor
respingerea iniţiativei legislative, întrucât o interzicere generală a utilizării
tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri ar implica închiderea exploatărilor aflate în
funcţiune din lipsa unei tehnologii alternative, ducând la dispariţia unor locuri de
muncă, fără beneficii suplimentare pentru mediu sau sănătate umană.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi
ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră
Decizională.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Iulian Iancu

Radu-Bogdan Ţîmpău

Consilier parlamentar,
Viorica Petraşcu
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