
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea minelor

Prin Legea minelor nr.61/1998, publicată în Monitorul Oficial al
României nr.113 din 16 martie 1998, s-a reglementat desfăşurarea
activităţilor miniere din România, având drept scop stimularea valorificării
resurselor minerale ale ţării care, potrivit prevederilor constituţionale, aparţin
domeniului public al statului. Legea asigura maximă transparenţă activităţilor
minere şi concurenţă loială în domeniu, fără discriminare între formele de
proprietate, originea capitalului social, respectiv naţionalitatea  operatorilor.
Investiţiile în domeniul minier au fost încurajate prin instituirea unor facilităţi
de ordin fiscal şi administrativ.

In prezent, datorită perspectivei aderării României la Uniunea
Europeană şi a analizei legislaţiei aplicabile sectorului minier pe plan
internaţional, a apărut necesitatea armonizării dispoziţiilor din acest domeniu
cu directivele Uniunii Europene.

Această armonizare vizează, în principal, următoarele aspecte:
clasificarea apelor minerale în acord cu directivele Uniunii Europene, o mai
mare flexibilitate în ceea ce priveşte organizarea rundelor de ofertare,
elaborarea şi emiterea licenţelor de concesiune sau în stabilirea suprafeţelor
perimetrelor de prospecţiune, explorare şi exploatare. De asemenea, legea
cuprinde  prevederi noi în ceea ce priveşte procedura de oferte, care să devină
mai adecvată specificului actual al activităţilor miniere instituind , totodată ,
noi obligaţii pentru operatorii în domeniu.

De asemenea, prin prezenta lege se instituie  obligaţii exprese
referitoare la refacerea mediului afectat de activităţile miniere efectuate în
perimetrul de exploatare.

Totodată, legea cuprinde  prevederi referitoare la unele aspecte sociale
legate de executarea activităţilor miniere cu consultarea reprezentanţilor
grupurilor afectate de aceste activităţi miniere. Astfel, prezenta lege prevede
că  executarea de activităţi miniere  fără deţinerea unor licenţe sau a unui
permis de exploatare care să ofere dreptul de a desfăşura asemenea activităţi
este considerată infracţiune şi  se pedepseşte  potrivit legii penale.

Alte prevederi necesare sunt cele referitoare la introducerea unor noi
definiţii sau clarificarea şi actualizarea noţiunilor existente în reglementarea
anterioară a Legii minelor.



De asemenea, prezenta lege conţine modificări şi în ceea ce priveşte
actualizarea nivelului taxei pe activitatea de exploatare, a redevenţei miniere,
precum şi a cuantumului amenzilor date pentru nerespectarea dispoziţiilor
legale în domeniul minier.

Totodată, prezenta lege a minelor mai prevede acordarea dreptului
autorităţii competente de a folosi veniturile extrabugetare constituite potrivit
legii şi  pentru stimularea  personalului angajat al acesteia.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul a adoptat prezenta Lege a
minelor.
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