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AL
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra Propunerii
legislative pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003, transmisă Comisiei pentru
mediu şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru industrii şi servicii, spre dezbatere pe
fond, cu adresa Pl.x 119 din 2 martie 2015.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

VICEPREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ninel PEIA

Gheorghe MARIN
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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
(Plx 119/2015)
În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, în şedinţa din 2 decembrie 2015, plenul Camerei Deputaţilor
a hotărât retrimiterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii minelor nr.
85/2003 comisiilor sesizate pe fond, respectiv, Comisiei pentru mediu şi echilibru
ecologic şi Comisiei pentru industrii şi servicii, cu adresa Pl.x 119 din 2 martie 2015,
înregistrată la Comisia pentru industrii şi servicii cu nr. 4c-3/62 din 3 martie 2015 şi
la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr. 4c-27/31 din 5 martie 2015.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii
minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că
anumite resurse minerale, respectiv rocile utile, apele geotermale, gazele care le
însoţesc, apele minerale naturale (gazoase şi plate), apele minerale terapeutice, care
în prezent se află în domeniul public al statului, să aparţină domeniului public al
unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora se află, în vederea unei mai bune
valorificări în interesul acestora.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea
legislativă, în şedinţa din 25 februarie 2015.
Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 lit. g) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Camera Deputaţilor este Camera decizională.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu adresa
transmisă nr.1154 din 13.10.2014.
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Guvernul nu susţine această propunere legislativă potrivit adresei nr.
40130/AMC/12.02.2016.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii au reexaminat iniţiativa
legislativă în şedinţe separate, în data de 23 februarie 2016.
Din totalul de 20 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au
fost prezenţi la dezbateri 19 deputaţi şi au votat cu unanimitate de voturi
respingerea propunerii legislative. Din totalul de 18 membri ai Comisiei pentru
industrii şi servicii au fost prezenţi la dezbateri 18 deputaţi şi au votat cu majoritate
de voturi respingerea iniţiativei legislative.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul
Paiagen Ninel, din partea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi doamna
Ninescu Arcadia, consilier în cadrul Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor
cu Mediul de Afaceri.
În urma reexaminării propunerii legislative, membrii celor două comisii au
hotărât respingerea acesteia, deoarece conform art.860 alin.(3) din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, dispune că
bunurile care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului potrivit legii
organice, nu pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al
unităţilor teritorial administrativ-teritoriale decât ca urmare a modificării legii
organice. Schimbarea regimului juridic al anumitor categorii de resurse minerale nu
este oportună atât din punct de vedere al compensării statului român ca urmare a
diminuării rezervelor de astfel de resurse minerale, cât şi al eficienţei gestionării
acestor bunuri publice.
În urma reexaminării propunerii legislative, membrii celor două comisii
au hotărât menţinerea punctului de vedere anterior şi să supună spre dezbatere
plenului Camerei Deputaţilor, un raport comun suplimentar de respingere asupra
Propunerii legislative pentru modificarea Legii minelor nr. 85/200.
Prezentul raport comun suplimentar îl înlocuieşte integral pe cel înregistrat din
data de 20 mai 2015.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor organice.
VICEPREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Ninel PEIA

Gheorghe MARIN

SECRETAR,

SECRETAR,

Vasile Daniel SUCIU

Antal ISTVAN

Consilier parlamentar,

Consilier parlamentar,
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Luminiţa Ana Ghiorghiu

Viorica Petraşcu
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