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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 
 
 

București, 21.07.2020 
Nr.4c-3/456/2016 

 
 
 

   

  COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC 

  DOMNULUI PREȘEDINTE CUPĂ ION 

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, transmis cu adresa nr. 

P.L.x. 525 din 17 februarie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

      

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

simona.tirzioru
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru industrii şi servicii 
Tel : 021.316.03.43.  Fax : 021.315.34.01. e-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

București, 20.07.2020 
Nr.4c-3/456/2016 

 
 
 
 

R A P O R T     P R E L I M I N A R  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 57 alin. (1) din Legea 

minelor nr. 85/2003 
 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru mediu și echilibru 

ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, transmis cu adresa nr. 

P.L.x. 525 din 07 noiembrie 2016, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/456 din 08 

noiembrie 2016. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.639/04.07.2016, avizează favorabil 

proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 

 Guvernul, prin adresa nr. 311/10.03.2020, susține proiectul de lege. 

 Senatul, în ședința din 01 noiembrie 2016, a adoptat proiectul de lege.

 Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 11 aprilie 2017, a 

avizat favorabil proiectul de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea, în funcţie de 

rata inflaţiei, a nivelului amenzilor contravenţionale, prevăzute la art.57 alin. (1) 

din Legea nr.85/2003, care se aplică titularilor actelor de dare în administrare sau 

de concesiune, în baza cărora aceştia desfăşoară activităţi miniere şi care nu au 

respectat obligaţiile ce le revin. 
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 Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de Lege 

în ședința online din 20 iulie 2020 și au hotărât, cu majoritatea de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport. 

  La lucrările comisiei au fost prezenți 16 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Legea 85/2003 Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivaţia 

1.  Titlul Legii 
Lege pentru modificarea art. 57 alin. (1) 

din Legea minelor nr. 85/2003 

Titlul Legii 
LEGE 

pentru modificarea articolului 57 
alineatul (1) și articolul 58 alineatele (1) și 

(2) din Legea minelor nr. 85/2003 

 

2. Art. 57 - (1) Nerespectarea de către titularii 
permiselor şi licenţelor a obligaţiilor 
prevăzute în prezenta lege constituie 
contravenţie dacă, potrivit legii penale, nu 
constituie infracţiune şi se sancţionează cu 
amendă contravenţională după cum 
urmează: 
a) de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, 
pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 
23 şi la art. 39 alin. (1) lit. b), d), e), f), h) şi 
i) şi alin. (2) lit. c); 
b) de la 60.000.000 lei la 200.000.000 lei, 
pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 
39 alin. (1) lit. a), c), g), j), l), n), o) şi s); 
c) de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, 
pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 
4 alin. (3) şi la art. 39 alin. (1) lit. k), m), p) 
şi t). 

Art. I. – La articolul 57 alin. (1) din Legea 
minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 
martie 2003, cu modificările și completările 
ulteiorare, literele a)-c), se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
 
a) de la 5.700 de lei la 11.500 de lei, pentru 
încălcarea obligațiilor stabilite la art. 23 și la 
art. 39 alin. (1) lit. b), d), e),f), h) și i) și 
alin. (2) lit. c); 
b) de la 11.500 de lei la 38.200 de lei, 
pentru încălcarea obligațiilor stabilite la art. 
39 alin. (1) lit. a), c), g), j), l), n), o) și s); 
c) de la 38.200 de lei la 95.600 de lei, 
pentru încălcarea obligațiilor stabilite la art. 
4 alin. (3) și la art. 39 alin. (1) lit. k), m), p) 
și t). 

Art. I. – 1. La articolul 57 alin. (1) din 
Legea minelor nr. 85/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
197 din 27 martie 2003, cu modificările și 
completările ulteiorare, literele a)-c), se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
 
„a) de la 11.500 de lei la 23.000 de lei, 
pentru încălcarea obligațiilor stabilite la art. 
23 și la art. 39 alin. (1) lit. b), d), e), f), h) și 
i) și alin. (2) lit. c); 
b) de la 23.000 de lei la 70.000 de lei, 
pentru încălcarea obligațiilor stabilite la art. 
39 alin. (1) lit. a), c), g), j), l), n), o) și s); 
c) prin derogare de la prevederile art. 8 
alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare, de la 70.000 de lei 
la 200.000 de lei, pentru încălcarea 
obligațiilor stabilite la art. 4 alin. (3) și la 
art. 39 alin. (1) lit. k), m), p) și t).” 
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3.  
 
Art. 58 - (1) Săvârşirea pentru a doua 
oară a vreuneia dintre contravenţiile 
sancţionate potrivit prevederilor art. 57 
se sancţionează cu dublul amenzii 
maxime prevăzute la art. 57.  
 
 
(2) Încălcarea în continuare a 
dispoziţiilor pentru care sunt stabilite 
sancţiuni la art. 57 atrage revocarea 
licenţei/permisului. 

 2. La articolul 58, alineatele (1) și (2) se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
„(1) Pentru contravenţiile prevăzute la 
art. 57 alin. (1) săvârşite în mod repetat 
de persoanele juridice, titulare de 
licențe/permise, autoritatea competentă, 
retrage licența persoanei contraveniente 
în urma unei hotărâri judecătorești 
definitive. 
(2) Prin contravenţie săvârşită în mod 
repetat se înţelege săvârşirea de cel puţin 
două ori a aceleiaşi fapte 
contravenţionale.” 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

 

4.  Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 
de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Nemodificat  

 
 

 

 

 


