
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.47/2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii
petrolului nr. 134/1995

Punerea în valoare a resurselor minerale şi petroliere s-a reglementat prin
adoptarea Legii minelor nr.61/1998, publicată în Monitoru1 Oficia1 al României,
Partea I, nr.113 din 16 martie 1998 şi Legii petrolului nr.134/1995, publicată în
Monitoru1 Oficial al României, Partea I, nr.301 din 29 decembrie 1995.

Acest cadru specia1 a fost completat şi perfecţionat prin adoptarea Legii
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 216/1999
pentru aprobarea Norme1or metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998.

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 prin
adoptarea Legii minelor nr. 85/2003 publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 197 din 27 martie 2003, care a abrogat Legea minelor nr. 61/1998. 

Conform prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995, art. 30 alin. (1),
redevenţa petro1ieră era stabilită sub forma de cotă procentuală din producţia
brută, convenită între Autoritatea competentă şi titular pe baza acordului petrolier,
pentru fiecare zăcământ.

Prin prevederile acestui act normativ se stabileşte o cotă diferenţială din
valoarea producţiei brute extrase pentru operaţiunile petroliere de
dezvoltare – exploatare şi explorare a unui zăcământ petrolier şi o cotă
procentuală de 5% din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiunea
petrolieră de transport şi tranzit a petrolului, precum şi operarea terminalului
petrolier pe Sistemul naţional de transport la petrolului.

Menţionăm că, avându-se în vedere nivelul cheltuielilor prevăzute în
bugetul de stat, precum şi limita deficitului bugetar, s-a constatat existenţa unei
situaţii excepţionale care a necesitat adoptarea unor masuri urgente.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2002 de modificare
şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995.
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