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Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi constată că există cvorum si cere să se reia dezbaterea de la 
art.24, la care s-a ajuns în ziua precedentă. 

Art.24.: 
- litera d) – se înlocuieşte “normele” cu “i s-a retras acordul si/sau autorizaţia de mediu”. 
Art.26: 
- alin.1 – dl. Secretar Antal Istvan propune ca după “art.21” să se înlocuiască textul cu 

“perimetrul de exploatare va fi dezafectat de către titularul licenţei în termen de … după care va trebui în 
…”, pentru a-i permite titularului să aibă timp să-şi ia bunurile în care a investit, amendament respins. 
Protejarea resurselor si pentru stimularea investitorului de a continua exploatarea; 

- alin.2 – se înlocuieşte “clauzele” cu “cazurile”; 
- alin.4 – se înlocuieşte “minier” cu “de explorare si/sau exploatare”. 
Art.28: 
- se inversează “companiile” cu “ministerul de resort” – în ordinea firească a obţinerii 

avizelor. 
Art.29 alin.1: 
- litera b) – amendament respins al d-lui dep. Avramescu – statutul meclar al companiilor 

naţionale; 
- litera c) – se adaugă după “prevăzute” “în licenţă”; 
- litera e) – se înlocuieşte “concreşterile” cu “asociaţiile”; 
- litera f) – dl.secretar Antal Istvan propune eliminarea – se respinge pentru că textul iniţial e 

clar; 
- litera g) – dl.dep.Avramescu propune să se adauge după “dreptul de” “preemţiune la 

achiziţionare, în condiţiile prevăzute în licenţă”; 
- litera l) - se adaugă după “substanţe” “si deşeuri periculoase”; 
- litera m) - se elimină “interioare”; 
- litera n) – se adaugă după “personalului” “precum si în subteran” si se elimină restul frazei 

după “Ministerul Sănătăţii”. 
Art.30: 
- alin.1 - dl.secretar Antal Istvan propune “scutirea de plata impozitului pe profit …” – se 

respinge făcánd obiectul Legii profitului. 
- alin.3 - se elimină “primii” din text; 
- alin.4 – amendamentul d-lui secretar Antal Istvan se respinge pentru că este vorba de o taxă 

de servitute a terenului, nu pentru exploatarea zăcămántului; 
- alin.5 – se reformulează după alin.4 “vor fi reactualizate la propunerea Autorităţii 

competente, prin Hotăráre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei”. 
Art.31: 
- dl.secretar Antal Istvan cere diferenţierea redevenţelor în funcţie de zăcămánt si o cotă parte 

care să revină proprietarilor – se va discuta în plen; 
- alin.1 – se adaugă după “se stabileşte” “la o cotă”; 
- alin.2 – se adaugă după “bani” “trimestrial”. 
Art.34: 
- alin.2 – se elimină “si” înaintea “lansarea” si se înlocuieşte “acestora” cu “concursurilor”. 
Art.36 alin.1: 
- litera a) – se adaugă după “legi” “ulterioare”; 
- litera b) – se adaugă după “importurilor” “de“                          si  se elimină dupa “acestora” 

textul similar. 
Art.37: 
- alin.1 litera b) – după “naturale” enumerarea se pune nearticulat si se elimină literele din 

text; 
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- alin.2 – se elimină “de către ministerul de resort” si “pentru” si se adaugă “titularul licenţei”; 
- alin.3 – se elimină “societăţile comerciale”. 
Art.38: 
- alin.1 – se elimină “societăţile comerciale”. 
Art.40: 
 - alin.1 - se reformulează astfel: “Responsabilitatea în urmărirea îndeplinirii obligaţiilor 

rezultate” si restul frazei rămáne; si “Pentru companiile naţionale miniere această urmărire …”. 
Restul amendamentelor respinse se regăsesc în anexe. 
Dezbaterea s-a încheiat la art.40. 
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