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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 04.05.2017 

                                                        Nr.4c-3/90/2015 
 
 
 
 
 
Către,  

Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 
 
 

Domnului Preşedinte Remus-Adrian Borza 
 
 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar preliminar asupra 

propunerii legislative privind metodele de extracţie a hidrocarburilor 

neconvenţionale pe teritoriul României, cu care comisiile noastre au fost 

sesizate în fond, transmis cu adresa nr.P.L.x. 242 din 17 martie 2015, în vederea 

întocmirii raportului comun. 

 
      

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 

 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 Bucureşti, 04.05.2017 
                                                        Nr.4c-3/90/2015 

 
 
 

R A P O R T    S U P L I M E N T A  R    P R E L I M I N A R 
asupra propunerii legislative privind metodele de extracţie a hidrocarburilor 

neconvenţionale pe teritoriul României 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere 
în fond, cu Propunerea legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor 
neconvenţionale pe teritoriul României, iniţiată de domnii deputaţi Daniel Fenechiu şi 
Tudor Ciuhotaru, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 242 din 16 martie 2015, înregistrată la 
comisie sub nr.4c-3/90 din 17 martie 2015. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1019/19.09.2014, avizează favorabil 
propunerea legislativă cu observaţii şi propuneri. 
  Guvernul, prin punctele de vedere nr.2660/DRP/09.04.2015, 
nr.1704/25.02.2016, respectiv nr.871/MRP/24.02.2017, nu susţine adoptarea propunerii 
legislative în forma prezentată.  
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în  şedinţa din 11 martie 2015. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu avizul nr.4c-
11/402/31.03.2015, a avizat favorabil propunerea legislativă. 
  Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu avizul 
nr.4c-6/09.06.2015, avizează negativ propunerea legislativă. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea explorării 
şi exploatării rezervelor de hidrocarburi neconvenţionale prin executarea de foraje urmate 
de fracturarea hidraulică a straturilor de rocă şi orice altă metodă ce presupune injectarea 
în subsol a unui lichid, precum şi modul de constituire şi de organizare a Comisiei 
Naţionale de Evaluare a rezervelor de hidrocarburi neconvenţionale şi a metodelor de 
explorare şi exploatare a acestora, care va funcţiona în subordinea Parlamentului 
României. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cele două comisii au examinat propunerea legislativă în şedinţe 
separate. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 05 aprilie 2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi 
din totalul de 19 membri ai acesteia. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 19 mai 2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 
19 deputaţi din totalul de 20 membri ai acesteia. 
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În urma examinării propunerii legislative, a punctelor de vedere transmise 
de Consiliul Legislativ şi Guvern, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative 
privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României, 
din următoarele considerente: 

- crearea Comisiei Naţionale de Evaluare a rezervelor de hidrocarburi 
neconvenţionale şi a metodelor de explorare şi exploatare a acestora s-ar suprapune ca 
atribuţii cu direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale 
(ANRM); 

- interzicerea operaţiunilor de fisurare hidraulică în România ar conduce la 
diminuarea actualelor producţii de ţiţei şi gaze.  

          * 
*    * 

  În şedinţa din data de 3 decembrie 2015, în temeiul art.70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea 
propunerii legislative la comisiile sesizate în fond, transmisă cu adresa nr.P.l.x. 242/2015 
din 3 decembrie 2015, înregistrată la comisie sub nr.4c-3/90/2015 din 7 decembrie 2015. 

Guvernul, prin actul nr.871/MPR/24.02.2017, nu susţine iniţiativa 
legislativă. 
  Reexaminarea propunerii legislative a avut loc în şedinţa comisiei din data 
de 3 mai 2017. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 21 deputaţi 
membri ai comisiei. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
menţinerea propunerii inițiale transmise cu Raportul nr.4c-3/90/2015 din 22 mai 2015, 
respectiv respingerea propunerii legislative.  

În anexă se regăsesc amendamentele depuse la comisie în data de  
03.05.2017 care au fost respinse în cadrul ședinței din aceeași dată.  
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
decizională pentru această propunere legislativă este Camera Deputaţilor. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

   
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Isabela Patricia Robe 
Cristina Neicu 
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ANEXĂ 
A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E 

asupra propunerii legislative privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României 
 
Nr. 
Crt. 

Inițiativa legislativă Amendamente propuse/autor Motivare 
Cameră 

Decizională 
 Articolul 1 - Hidrocarburile 

neconvenţionale 
(1) Prin hidrocarburi neconvenţionale se 
înţeleg acumulările de petrol, gaze şi orice 
alt fel de hidrocarburi captive în strate de 
roci compacte, cu grad redus de porozitate şi 
permeabilitate. 
 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
Art. 1 - (1) Prin hidrocarburi neconvenţionale se înţeleg 
acumulările de petrol, gaze şi orice alt fel de 
hidrocarburi captive în strate de roci compacte, cu grad 
redus de porozitate şi permeabilitate. Hidrocarburile 
neconvenţionale nu se prezintă în mod natural sub 
forma de acumulări libere în zăcăminte. În vederea 
extragerii, eliberare hidrocarburilor neconvenţionale 
se face prin fracturarea rocii gazdă.  
Autori: Cristina-Mădălina Prună(USR), Sergiu Cosmin 
Vlad (USR) 

 
Amendament formulat în 
vederea identificării cu 
precizie a hidrocarburilor 
neconvenţionale pentru a nu 
exista conflicte de 
reglementare cu prevederile 
Legii petrolului nr. 
238/2004.  
 

Camera 
Deputaților 

 Articolul 3 - Comisia Naţională de 
evaluare a rezervelor de hidrocarburi 
neconvenţionale şi a metodelor de 
explorare şi exploatare a acestora. 
(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, se constituie 
Comisia Naţională de evaluare a rezervelor 
de hidrocarburi neconvenţionale şi a 
metodelor de explorare şi exploatare a 
acestora.  
 
(2) Comisia Naţională de evaluare a 
rezervelor de hidrocarburi 
neconvenţionale şi a metodelor de 
explorare şi exploatare a acestora are 
următoarele atribuţii: 
 

2.Articolul 3 se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
Art. 3  
 
(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, se constituie Comisia Naţională de 
evaluare a rezervelor de hidrocarburi neconvenţionale şi 
a metodelor de explorare şi exploatare a acestora, 
denumită în continuare Comisia Naţională.  
 
(2) Comisia Naţională are următoarele atribuţii, cu 
luarea în considerare a aspectelor economice, 
tehnico-științifice și care țin de impactul social şi de 
mediu al gestiunii durabile a hidrocarburilor 
neconvenţionale: 
a) elaborează Strategia naţională privind gestiunea 
durabilă a hidrocarburilor neconvenţionale, o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru viitoare decizii 
privind domeniul, 

Camera 
Deputaților 
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propune spre adoptare Guvernului și realizează 
actualizări ale acesteia în funcție de schimbările din 
domeniu; 
b) analizează şi avizează proiectele de legi, 
propunerile legislative şi proiectele de ordonanţe şi de 
hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului 
referitoare la hidrocarburile neconvenționale, în 
vederea supunerii lor spre legiferare sau adoptare, 
după caz; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) analizează şi avizează inițiativele legislative 
referitoare la hidrocarburile neconvenționale înainte 
de analiza acestora în comisiile camerelor 
Parlamentului României; 
d) analizează şi avizează proiectele de rapoarte ale 
comisiilor camerelor Parlamentului României 
referitoare la propuneri legislative care conțin 
amendamente privind hidrocarburile; 

considerăm oportună 
elaborarea, ținând cont de 
aspecte de natură 
economică, socială și de 
mediu, cu o largă 
participare, a unei strategii 
naţionale. 
 
Având în vedere 
subordonarea față de 
Parlament a Comisiei 
Națională din prezenta 
inițiativă legislativă 
considerăm oportună 
dezvoltarea prevederilor 
privind atribuițiile sale în 
domeniul legislativ. 
Amendamentele referitoare 
la art. 3, alin. (2), lit. b)-e) 
sunt construite pe modelul 
atribuțiilor Consiliului 
Legislativ, organism 
subordonat Parlamentului, 
la fel ca și Comisia 
Națională, care sprijină nu 
doar Parlamentul, ci și 
Guvernul în activitatea sa. 
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a) Să evalueze din punct de vedere 
economic, al impactului social şi de mediu 
tehnicile de explorare, de dezvoltare şi de 
exploatare a hidrocarburilor 
neconvenţionale, lichide, semisolide şi 
gazoase. 
b) Să avizeze condiţiile de desfăşurare ale 
experimentelor efectuate în scop strict 
ştiinţific şi sub control public, potrivit 
articolului 5 de mai jos. 
c) Să inspecteze, oricând consideră necesar, 
perimetrele unde se desfăşoară activităţi de 
explorare, dezvoltare sau exploatare a 
hidrocarburilor neconvenţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Comisia Naţională de evaluare a 
rezervelor de hidrocarburi 
neconvenţionale şi a metodelor de 
explorare şi exploatare a acestora este 
constituită din patru senatori şi şapte 
deputaţi, desemnaţi de fiecare partid sau 
alianţă politică proporţional cu 
reprezentativitatea pe care o au în 

e) realizează nemijlocit sau coordonează elaborarea 
unor proiecte de acte normative, analize și studii 
privind privind gestiunea durabilă a hidrocarburilor 
neconvenţionale în relație cu teritoriul României, 
inclusiv privind impactul transfrontalier. 
f) evaluează, cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale, tehnicile de explorare, de dezvoltare 
şi de exploatare a hidrocarburilor neconvenţionale, 
lichide, semisolide şi gazoase și identificarea de soluții 
alternative de explorare, de dezvoltare şi de 
exploatare a hidrocarburilor neconvenţionale; 
 
 
 
 
h) se deplasează, oricând consideră necesar, singură 
sau însoțită de autorități publice la perimetrele unde se 
desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare sau 
exploatare a hidrocarburilor neconvenţionale, 
întocmește rapoarte și, după caz, sesizează 
autoritățile publice de control abilitate; 
 
i) organizează dezbateri publice pe subiecte din 
domeniul său de activitate. 
Autor: Cristina-Mădălina Prună(USR), Sergiu Cosmin 
Vlad (USR) 
 
(3) Comisia Naţională este constituită din câte un 
senator şi un deputat din fiecare partid din Parlament, 
desemnaţi de către respectivele formațiuni politice, 
dintr-un reprezentant al Ministerului Mediului, un 
reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Resurse 
Minerale, un reprezentant al Academiei Române şi un 
reprezentant al Institutului Geologic al României, ca 
membri permanenţi, din doi reprezentanţi ai companiilor 

 
 
 
 
 
Dată fiind gradul înalt de 
specializare a atribuției, 
considerăm necesar sprijinul 
ANRM. 
 
 
Propunerea de renunțare la 
lit. b) a inițiativei legislative 
gradul înalt de specializare a 
atribuției. 
Așa cum este definită și 
beneficiind de resursele pe 
care le are, comisia nu poate 
îndeplini rolul de autoritate 
publică de control, în 
schimb poate întocmi 
rapoarte și sesiza. 
 
 
 
 
 
Având în vedere că în 
Comisia Națională din 
prezenta inițiativă 
legislativă nu se iau decizii 
ce țin de o orientare politică, 
pe modelul Comisia pentru 
regulament a Camerei 
Deputaților se propune o 
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Parlament, un reprezentant al Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, un 
reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale şi un reprezentant al 
Institutului Geologic al României, ca 
membri permanenţi, câte doi reprezentanţi 
ai companiilor interesate şi ai comunităţilor 
locale în care se propune un proiect de 
explorare, dezvoltare sau exploatare a 
hidrocarburilor neconvenţionale, precum şi 
cinci reprezentanţi ai ONG-urilor de mediu 
interesate, desemnaţi de către acestea. 
 
 
 
 
(4) ONG-urile de mediu care pot trimite 
câte un reprezentant in Comisia Naţională 
de evaluare a rezervelor de hidrocarburi 
neconvenţionale şi a metodelor de 
explorare şi exploatare a acestora, trebuie 
să aibă o existenţă de cel puţin doi ani 
înainte de înaintarea către comisie a 
rapoartelor Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale, conform art. 4 din 
prezenta lege, precum şi un portofoliu de 
activităţi şi evenimente prin care să 
dovedească interesul concret manifestat faţă 
de domeniul explorării, dezvoltării şi 
exploatării hidrocarburilor neconvenţionale. 
 
(5) Dezbaterile şi rapoartele Comisiei 
Naţionale de evaluare a rezervelor de 
hidrocarburi neconvenţionale şi a 
metodelor de explorare şi exploatare a 

interesate şi doi ai comunităţilor locale în care se 
propune un proiect de explorare, dezvoltare sau 
exploatare a hidrocarburilor neconvenţionale, precum şi 
din cinci reprezentanţi ai organizațiilor non-
guvernamentale de mediu interesate, desemnaţi de către 
acestea. 
Autor: Cristina-Mădălina Prună(USR), Sergiu Cosmin 
Vlad (USR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Organizațiile non-guvernamentale de mediu care 
pot desemna câte un reprezentant în Comisia Naţională, 
trebuie să funcționeze de cel puţin doi ani anterior 
înaintării către comisie a rapoartelor Agenţiei Naţionale 
pentru Resurse Minerale, conform art. 4, precum şi un 
portofoliu de activităţi şi evenimente prin care să 
dovedească interesul concret manifestat faţă de domeniul 
explorării, dezvoltării şi exploatării hidrocarburilor 
neconvenţionale. 
 
 
 
 
 
 
(5) Dezbaterile şi rapoartele Comisiei Naţionale sunt 
publice. 
 
 

reprezentare egală a 
partidelor în aceasta. 
Considerăm oportună 
prezența în comisie a unui 
reprezentant al Academiei 
Române. 
Clarificare necesară privind 
numărul de membri. Din 
comisie nu vor face parte 
câte doi reprezentanți ai 
fiecărei companii interesate.  
Referirea la ONG-uri a fost 
modificată pentru a respecta 
observațiile Consiliului 
Legislativ. 
 
Amendament formulat 
pentru a respecta 
observațiile Consiliului 
Legislativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendamente formulate 
pentru a respecta 
observațiile Consiliului 
Legislativ. 
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acestora sunt publice. ' 
 
(6) Structura aparatului asistent al Comisiei 
Naţionale de evaluare a rezervelor de 
hidrocarburi neconvenţionale şi a 
metodelor de explorare şi exploatare a 
acestora şi modul de funcţionare al acesteia 
sunt reglementate prin hotărâre a 
Camerelor reunite ale Parlamentului. 
 
(7) Comisia Naţională de evaluare a 
rezervelor de hidrocarburi 
neconvenţionale şi a metodelor de 
explorare şi exploatare a acestora 
funcţionează în subordinea Parlamentului 
României. 

 
 
(6) Structura aparatului asistent al Comisiei Naţionale şi 
modul de funcţionare al acesteia sunt reglementate prin 
hotărâre a Parlamentului. 
 
 
 
 
 
(7) Comisia Naţională funcţionează în subordinea 
Parlamentului României. 
 
Autor: Cristina-Mădălina Prună(USR), Sergiu Cosmin 
Vlad (USR) 

  Art. II 
În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, se va 
aproba hotărârea Guvernului privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale. 
Autor: Cristina-Mădălina Prună(USR), Sergiu Cosmin 
Vlad (USR) 

Amendament formulat 
pentru a respecta 
observațiile Consiliului 
Legislativ. 

Camera 
Deputaților 

 
 


