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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

          
PL.x.594/2013                                                                                          4c-3/556/2013 

                                         Bucureşti 04.06.2015                                                                
 
 
 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

DOAMNEI PREŞEDINTE MOLDOVAN CARMEN ILEANA 
 
 

 
 

                    Vă înaintăm alăturat, Raportul preliminar asupra propunerii legislative 

pentru modificarea Legii minelor nr. 85 din 23 martie 2003, privind interzicerea 

tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri, transmisă cu adresa nr. Pl x.594 din 16 

decembrie 2013 şi înregistrat la comisie cu nr.4c-3/556 din  17 decembrie 2013. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor organice. 

 

 

       
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

PL.x594/2013                                                                                     Nr.4c-3/556/2013 
                                                                                                

  
                                                                                                                                                                       

RAPORT  PRELIMINAR 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii minelor nr. 85 din 23 
martie 2003, privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri, 

 
          În conformitate prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea Legii minelor nr. 85 din 23 martie 2003, privind interzicerea tehnologiilor 
de minerit pe bază de cianuri, transmisă cu adresa nr. Pl x.594 din 16 decembrie 2013 
şi înregistrată la comisie cu nr.4c-3/556 din  17 decembrie 2013. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă  
în şedinţa din 10 decembrie 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului transmis comisiei cu adresa nr. 
1010/27.04.2013. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat negativ, 
propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-1/355/2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea 
legislativă, aviz transmis cu adresa nr.  Pl.x 594/12.02.2014. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea legii minelor 
nr. 85 din 23 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
interzicerii utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri, în orice etapă a 
exploatării aurului şi argintului sau a procesării şi înnobilării reziduurilor, din 
perspectiva necesităţii de a asigura un mediu sănătos cetăţenilor, în respectul 
drepturilor recunoscute acestora pe cale constituţională şi în consonanţă cu normele 
europene incidente în domeniu. 
           Guvernul României nu susţine propunerea legislativă, conform adresei nr. 
2110 din 08.11.2013. 
 Conform punctului de vedere transmis de Guvern, propunerea legislativă invocă 
Rezoluţia Parlamentului European referitoare la interzicerea generală a utilizării 
tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în Uniunea Europeană, din 5 mai 2010, 
prin care Parlamentul European propune Comisiei Europene şi statelor membre 
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interzicerea totală a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în Uniunea 
Europeană. 

Comisia Europeană s-a pronunţat, însă, asupra rezoluţiei Parlamentului 
European, considerând că o interzicere generală a utilizării tehnologiilor pe bază de 
cianuri, în Uniunea Europeană nu se justifică în prezent, din motive de mediu sau 
sănătate umană. Potrivit Comisiei Europene, o interzicere generală a utilizării 
tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri ar implica închiderea  exploatărilor aflate în 
funcţiune din lipsa unei tehnologii alternative, ducând la dispariţia unor locuri de 
muncă, fără beneficii suplimentare pentru mediu sau sănătate umană. 

În conformitate cu art.61din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă în mai 
multe şedinţe, ultima în data de 03.06.2015. 

La dezbateri au fost invitaţi domnii: Duţu Gheorghe – preşedinte, Turdeanu 
Nicolae-consilier superior şi Paiajen Ninel – consilier juridic, de la Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale şi doamna Barbu Daniela- consilier la Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediul de Afaceri. 

La lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 deputaţi membri ai 
comisiei. 

În urma analizării şi dezbaterii punctelor de vedere menţionate mai sus, trimise 
de instituţiile avizatoare şi comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor, membrii 
comisiei au hotărât cu majoritate de voturi,  să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea iniţiativei legislative. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională. 
 
 

 
           PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 
 
             Iulian Iancu                                                              Radu-Bogdan Ţîmpău 
   
           
 
 
 
        Consilier parlamentar, 
          Viorica Petraşcu 


