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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti,  4.06.2003 

Nr.543/2002  
 
 

A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru modificarea  O.U.G. nr.47/2002 

privind modificarea şi completarea Legii minelor nr.61/1998 şi a Legii 
petrolului nr.134/1995. 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea  O.U.G. nr.47/2002 privind modificarea şi completarea Legii 
minelor nr.61/1998 şi a Legii petrolului nr.134/1995, trimisă cu adresa 
nr.543 din 12  decembrie 2002,  înregistrată  sub nr.31/1110 din  12  
decembrie 2002. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia a dezbătut propunerea legislativă, menţionată mai sus, 
în şedinţa din  4 iunie  2003. 
  Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă,  
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1586 din 9 
decembrie 2002 şi Punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa 
nr.6226/M.R.P. din 9.12.2002, cu observaţii şi propunerii   precum şi ca 
precizarea că nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
  Cu prilejul dezbaterilor, comisia a constatat că,  propunerea de 
modificare a art.31 din Legea nr.61/1998 de dedublare a cotelor ce 
reprezintă redevenţa minieră cuvenită bugetului de stat, ar avea efect numai 
asupra solicitărilor viitoare de licenţe de exploatare, cu un impact minor 
asupra creşterii veniturilor la bugetul de stat din redevenţa minieră. Mai mult 
chiar, ar agrava situaţia agenţilor economici minieri, cu implicaţii negative 
în reducerea pierderilor, sarcină deja  stabilită prin  Programul de  guvernare. 
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  De asemenea, modificarea art.30 alin.(2) lit.a) din Legea 
nr.134/1995, în sensul creşterii cuantumului redevenţei petroliere de la 13%, 
respectiv 13,5%, la 20% ar duce la  micşorarea considerabilă a duratei de 
viaţă a acestor zăcăminte, cu impact negativ asupra tuturor ramurilor 
industriale din România. 
  Totodată, comisia a  luat la cunoştinţă şi de faptul că la Senat se 
află spre dezbatere proiectul Legii minelor, iniţiată de Guvern şi, adoptată de 
curând, de Camera Deputaţilor, unde cuantumul redevenţei miniere, este 
deja înscris la nivelul celui din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.47/2002. 
  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, s-a hotărât 
avizarea  negativă  a propunerii legislative pentru modificarea O.U.G. 
nr.47/2002 privind modificarea şi completarea Legii minelor nr.61/1998 şi a 
Legii petrolului  nr.134/1995.   
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
                    PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
           Prof. univ. dr. Ion NEAGU                    Carmen DUMITRIU 
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