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EXPUNERE DE MOTIVE:

Resursele minerale din categoria rocilor utile si nemetalifere constituie materia 
prima pentru materialele de construcţii, dat fiind specificul activităţilor miniere, 
acestea se desfăşoară exclusiv în afara localităţilor.

Ca atare, terenurile pe care se desfăşoară astfel de activitati sunt, în marea lor 
majoritate, din categoria extravilan, cele mai multe avand destinaţie agricola şi 
silvica.

Operatorii economici care deţin premise, licenţe, acorduri de exploatare, în 
vederea exploatării resurselor minerale, pentru a-şi desfăşura activitatea de 
exploatare trebuie să deţină terenuri care pot fi scoase definitiv din fondul 
forestier naţional, pe care să-l poată da la schimb, doar cu condiţia compensării 
acestora.

Terenul care se dă la schimb trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- pentru fiecare hectar de teren silvic acoperit de pădure, productiv sau 
neproductiv, trebuie să se dea la schimb o suprafaţă de teren neîmpădurit de 3- 
5 ori suprafaţa terenului silvic care trebuie să fie scos din circuitul sivic;

- să fie limitrof cu o zona silvică (pădure existentă);

- să aibă o latură tangentă la pădure, cel puţin jumătate din cealaltă latură a 
terenului;

- parcela astfel cumpărată, trebuie să fie reîmpădurită, cost pe care titularul de 
premise/licenţe/acorduri de exploatare, îl suportă;

- parcela astfel cedată statului sau autorităţilor locale (depinde de proprietarul 
păduri) se introduce în circuitul silvic în general nu mai devreme de doi -trei ani;

- neînregistrarea imediată a acestui teren în circuitul sivic, face ca orice alt teren 
adiacent cu terenul pus la dispoziţie anterior, să nu poată fi considerat "vecin" cu 
zona silvică.

- este foarte dificil să se găsească terenuri vecine cu zona silvică şi dacă nu se 
poate ca în mod succesiv să ATAŞEZI terenuri la cele pe care ai putut deja să le 
cedezi



spre reîmpădurire, procurarea şi cumpărarea de astfel de terenuri devine dificilă şi 
costisitoare.

-operartorul economic suportă toate aceste cheltuieli pentru menţinerea/extinderea 
exploatării în perimetrele de exploatare concesionate de statul român, conţinute în 
permisele/licenţele de exploatare pentru categoriile de roci utile şi substanţe 
nemetalifere, materia primă pentru materialele de construcţii, eliberate conform 
prevederilor legislative din domeniul, în vederea obţinerii de venituri din exploatare 
pentru bugetul de stat,

-costul documentaţiei de scoatere din circuitul silvic, costul terenului pentru 
înlocuirea celui necesar exploatării (3-5 ori suprafaţa), costul masei lemnoase si a 
defrişării, decopertarea pe suprafaţa defrişata, sunt cheltuieli ale operatorilor 
economici care exploatează resursele minerale şi ajung • să derentabilizeze 
activitatea şi aşa împovărată cu un număr nejustificat de mare de taxe şl impozite.

Pentru aceasta propunem Parlamentului României adoptarea prezentei legi.

PENTRU INIŢIATORI:
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