
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. I. - Legea minelor nr. 85/2003, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificarile 

si completarile ulterioare, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa punctul 1 se introduce un non punct, 
punctul P, cu urmatorul cuprins:

„P. active corespunzatoare activitdtii miniere - bunuri mobile 

si/sau imobile destinate, prin natura lor, desfasurarii unei activitati miniere;”

2. La articolul 3, dupa punctul 3 se introduce un non punct, 
punctul 3\ cu urmatorul cuprins:

„3b apd de zdcdmdnt - apa care izvoraste in cuprinsul unor 

obiective miniere pentru care este aprobata inchiderea prin hotarare a 

Guvernului, care nu provine din activitati industriale si care nu poate fi 

inmagazinata sau reinjectata, fiind evacuata in cursurile de apa, dupa ce 

este epurata in statiile de tratare a apelor in scopul obtinerii unor limite 

admise pentru receptorii naturali de suprafata in care vor fi deversati;”
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3. La articolul 3, dupa punctul 16 se introduce un non punct, 

punctul 16^, cu urmatorul cuprins:
„16’. gol ininier - volumul rezultat in urma extractiei resursei 

minerale, in subteran, care prezinta stabilitate structurala cu sau fara 

lucrari ingineresti, care poate fi utilizat in alte scopuri, dupa incetarea 

activitatii miniere;”

4. La articolul 3, dupa punctul 17 se introduce un nou punct, 
punctul 17\ cu urmatorul cuprins:

„17b licentd in curs de aprohare in vederea intrdrii in vigoare - 

licenta incheiata conform legii pentm care autoritatea competenta a initiat 

procedurile legale privind aprobarea intrarii in vigoare, dupa cum urmeaza:
a) pentru perioada 1999 - 2019:

(i) prin emiterea ordinului presedintelui autoritatii competente de 

aprobare a licentei, in cazurile prevazute la art. 21 alin. (L) si art. 21 alin. (1^) 

lit. a); aceasta prevedere ramane in vigoare pana la 31 decembrie 2023;
(ii) este initiata, conform legii, de catre autoritatea competenta 

procedura la nivelul Guvemului, pentru elaborarea, avizarea §i prezentarea 

proiectelor de documente de politic! publice, a proiectelor de acte 

normative, precum §i a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, in 

cazurile prevazute la art. 21 alin. (G) lit. b);
b) licentele negociate si aprobate de ANRM incepand cu anul 2020 

urmeaza procedura de aprobare confoim prevederilor prezentei legi.”

5. La articolul 3, punctul 31 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„31. redeventd minierd - suma datorata conform legii de catre 

titular pentru concesionarea/administrarea activitatilor de exploatare a 

resurselor minerale, bunuri ale domeniului public al statului;”

6. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^, 
cu urmatorul cuprins:

„Art. 4’. - Persoanele juridice atestate pot desfasura activitati 

miniere de exploatare a resurselor minerale din haldele si iazurile de 

decantare.”

7. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 21. - (1) Licenta se incheie in forma scrisa.”
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8. La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduc trei noi 

alineate, alineatele (1^) - (1^), cu urmatorul cuprins:
„(1’) Pentru activitatea de explorare licenta intra in vigoare la 

data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui autoritatii competente de 

aprobare a acesteia.
(1^) Pentru activitatea de exploatare licenta intra in vigoare dupa

cum urmeaza:
a) la data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui autoritatii 

competente de aprobare a acesteia, cu exceptia licentelor de 

concesiune/dare in administrare pentru exploatare prevazute la lit. b);
b) la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind 

aprobarea licentei de concesiune/dare in administrare pentru exploatare a 

minereurilor de aluminiu §i rocilor aluminifere, minereurilor feroase, 
minereurilor neferoase, metalelor nobile, minereurilor radioactive, 
pamanturilor rare §i disperse, precum si a carbunilor.

(G) Ordinal presedintelui autoritatii competente privind aprobarea 

licentelor intrain vigoare la datapublicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I.”

9. La articolul 22, partea introductiva a alineatului (1) se 

modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 22. - (1) Inceperea activitatilor miniere prevazute in licenta 

se autorizeaza in scris de catre autoritatea competenta, in termen de pana 

la 360 de zile de la intrarea in vigoare a licentei, dupa prezentarea de catre 

titular, cumulativ, a urmatoarelor documente:”

10. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 24. - (1) Drepturile dobandite si obligatiile asumate prin 

licenta de concesiune in vigoare pot fi transferate de catre titular unei alte 

persoane juridice numai cu aprobarea autoritatii competente.
A,

(2) In vederea aprobarii transferului prevazut la alin. (1) 

autoritatea competenta are in vedere criterii de aprobare, care se stabilesc 

prin normele pentru aplicarea prezentei legi.
(3) Drepturile dobandite si obligatiile asumate prin licenta de 

concesiune in curs de aprobare in vederea intrarii in vigoare pot fi transferate 

numai cu aprobarea autoritatii competente, in urmatoarele cazuri:
a) absorbtia titularuiui de catre alta persoana juridica;
b) contopirea titularuiui cu alta persoana juridica;
c) divizarea totala a titularuiui;



4

d) divizarea partiala a titularului;
e) transformarea titularului;
f) vanzarea de catre titular a activelor corespunzatoare activitatii

A

(4) In cazurile prevazute la alin. (3), drepturile dobandite si 
obligatiile asumate prin licenta de concesiune in curs de aprobare in 

vederea intrarii in vigoare pot fi transferate numai catre succesorii 

titularului rezultati prin reorganizare in cazurile prevazute la alin. (3) 

lit. a) - e) sau cumparatorului activelor corespunzatoare activitatii miniere 

in cazul prevazut la alin. (3) lit. f).
A

(5) In vederea aprobarii transfemlui prevazut la alin.(3) lit. a) - e), 
autoritatea competenta are in vedere solicitarea transmisa in acest sens de 

catre succesorul titularului, actele privind reorganizarea si actele 

constitutive ale succesorului titularului.
(6) In vederea aprobarii transfemlui prevazut la alin. (3) lit. f), 

autoritatea competenta are in vedere solicitarea transmisa in acest sens de 

catre titular si cumparatorul activelor corespunzatoare activitatii miniere, 
insotita de contractul de vanzare-cumparare a activelor corespunzatoare 

activitatii miniere, actele constitutive si actele privind capacitatea tehnica 

si fmanciara, ale cumparatorului acestor active.
A

(7) In vederea aprobarii transferului licentei prevazut la alin. (3) 

lit. f), autoritatea competenta este indreptatita sa evalueze capacitatea 

tehnica si fmanciara a cumparatorului activelor corespunzatoare activitatii 
miniere si sa respinga transferal in cazul in care considera ca acesta nu are 

capacitatea telmica sau fmanciara necesare executmi obligatiilor convenite 

prin licenta de concesiune.
(8) Licenta de concesiune in curs de aprobare in vederea intrarii in 

vigoare, transferata potrivit alin. (3), se senmeaza de catre autoritatea 

competenta si persoana juridica succesoare titulamlui rezultata prin 

reorganizare, in cazurile prevazute la alin. (3) lit. a) - e) sau cumparatoml 

activelor corespunzatoare activitatii miniere in cazul prevazut la alin. (3) lit. f), 
mentinandu-se conditiile concesiunii astfel cum sunt prevazute in licenta.

(9) Autoritatea competenta aproba transferal prin ordin care se 

publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(10) Licenta de dare in administrare nu este transferabila.”

miniere.
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11. La articolul 34, litera g) se modifica si va avea urmatorul
cuprms:

„g) titulaml nu achita in termen de 6 luni de la data exigibilitatii 

taxele §i redeventele miniere datorate conform legii;”

12. La articolul 38, dupa litera h) se introduce o noua litera, 
litera i), cu urmatorul cuprins:

„i) sa amenajeze si sa utilizeze golurile miniere, eu aprobarea 

autoritatii competente.”

13. La articolul 39 alineatul (1), litera q) se modifica si va 

avea urmatorul cuprins:
„q) sa supoite cheltuielile aferente transferului de tehnologie §i 

perfectionarii profesionale, prevazute in licenta;”

14. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 44. - (1) Titularii licentelor/permiselor sunt obligati laplata 

eatre bugetul de stat a unei taxe pentru activitatea de prospectiune, 
explorare §i exploatare a resurselor minerale, precum §i la plata, eonform 

legii, a unei redevente miniere.”

15. La articolul 45, partea introductiva a alineatului (1) se 

modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 45. - (1) Redeventa miniera se stabileste, la incheierea 

licentei ori la eliberarea permisului de exploatare, dupa cum urmeaza:”

16. La articolul 45, alineatul (2) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Redeventa miniera pentru ape minerale naturale se stabileste 

la sursa, in echivalentul in lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Bancii 

Nationale a Romaniei de la data platii.”

17. Dupa articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^, 
cu urmatorul cuprins:

„Art. 45 b - (1) Redeventa miniera se constituie venit la bugetul 

de stat, cu exceptia redeventei prevazute la alin.(2).
(2) Prin derogare de la art. 307 alin. (2) din Ordonanta de urgenta 

a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrate, cu modificarile si
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completarile ulterioare, redeventa miniera obtinuta prin concesionare, din 

activitati de exploatare a resurselor la suprafata si a apelor minerale naturale 

carbogazoase sau necarbogazoase se constituie venit dupa cum urmeaza:
a) 35% la bugetul local al judetului pe teritoriul caruia exista 

activitatea de exploatare;
b) 45% la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, 

dupa caz, pe teritoriul cai'eia/caruia exista activitate de exploatare;
c) 20% la bugetul de stat.”

18. La articolul 47, alineatul (2) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Sumele reprezentand taxa pentru activitatea miniera §i 

redeventa miniera se declara de catre platitor la organul fiscal competent 

pana la termenul de plata prevazut la art. 45 alin. (4).”

19. La articolul 53, alineatul (3) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Punerea in aplicare a programului de monitorizare a 

factorilor de mediu post inchidere se face de catre titular, cu fonduri 

proprii. Pentru companiile §i societatile nationale miniere aflate in 

insolventa monitorizarea factorilor de mediu post inchidere, inclusiv 

epurarea apelor de zacamant, se face de catre ministerul de resort, prin 

directiile de specialitate, cu fonduri bugetare.”

Art. II. - Ministerul de resort poate initia acte normative pentru 

redescliiderea minelor sau parti din perimetrele de exploatare, aprobate la 

inchidere prin hotarari ale Guvernului, care au cantitati semnificative de 

resurse minerale in vederea exploatarii acestora, in conditiile Legii 

minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III. - Prezenta lege intra in vigoare la 15 zile de la data 

publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia 

prevederilor art. I pet. 17 care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Art. IV. - Pana la data de 1 iulie 2021, Guvernul modifica 

structura de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Resurse 

Minerale in vederea schimbarii statutului acesteia din agenfe in autoritate 

nationals de reglementare in domeniul resurselor minerale si petrolului.
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Acest protect de lege a fost adoptat de Camera Deputadlor 

in §ed.inta din 3 noiembrie 2020, cu respectareaprevederilor art. 16 alin. (2) 

din Constitupa Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

FLORIN lORDACHE
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