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CONTRIBUȚII LA ÎNLĂTURAREA UNOR BARIERE LEGISLATIVE CARE AFECTEAZĂ 

MEDIUL DE AFACERI DIN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE (SINTEZA) 

     

În vederea asigurării unor condiții legale și normale pentru activitatea de exploatare a resurselor/ 

rezervelor minerale care fac obiectul activității membrilor Patronatului Producatorilor de Agregate 

Minerale, conducerea PPAM a contribuit cu propuneri și intervenții pentru ajustarea unor bariere 

administrative, date de legislația aferentă acestui domeniu, astfel: 

A.PROBLEME REZOLVATE 

I Completarea si modificarea Ordinului nr. 98/2007, privind prevederea de a se achita redeventa 

miniera la productia miniera extrasa si nu la  excavatul geologic.  

 

II. Modificarea  prevederilor  de la Art 5 al. 3 c) si d) cu exceptiile de a se executa  activitati de 

exploatare pentru resursele  minerale 

 Lege de aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 

şi exploatarea   pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea   Legii fondului funciar nr. 

18/1991:  

  6. Articolul  5 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 „Art. 5. – (1) Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi   producerea de furaje.   

 (2) Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul   agricol a pajiştilor din extravilanul 

localităţilor.   

  (3) Prin excepţie de la alin. (2), scoaterea definitivă sau   temporară din circuitul agricol a pajiştilor, 

situate în extravilan, se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru:   

  c) lucrări privind apărarea, ordinea publică  şi siguranţa  naţională, declarate de utilitate publică în 

condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;    

  d) operaţiuni  şi lucrări legate de explorarea, dezvoltarea,   exploatarea  ţiţeiului  şi a altor resurse 

minerale naturale, desfăşurate în baza acordurilor de concesiune petrolieră, operaţiuni  şi lucrări 

de construcţii în legătură cu acestea şi operaţiuni legate de extracţia,  depozitarea, procesarea, 

transportul, distribuirea şi comercializarea  producţiei de ţiţei şi resurse minerale naturale;  

 

III. Precizari de aplicare de catre primarii a taxei pentru executare de foraje si excavatii 

Interventii prin adrese transmise  din partea APPA, cu spijinul Confederatiei patronatul roman (la care 

suntem  parteneri),  si a Federatiei Patromat,  la Curtea de conturi  Bucuresti, privind  aplicarea taxei 

solicitata de  primarii pentru executarea de foraje si excvatii, impusa abuziv si nelegal de Camerele  de 

conturi judetene, la care s-a raspuns la care suprafete trebuie aplicata aeasta taxa. 

 

IV. Completarea si modificarea Codului fiscal 

Completarea si modificarea noului Cod fiscal si ale Normelor metodologice de aplicare privid, taxa 

solicitata de  primarii pentru executarea de foraje si excvatii, impusa abuziv si nelegal de Camerele  de 

conturi judetene, s-a facut cu implicarea directa a patronatului (prezent la sedintele Comisiei de dialog 

social de la Ministerul de finante, pentru rezolvarea  situatiei.) Autorizatia se elibereaza numai in cazul 

efectuarii lucrarilor de cercetare  prospectiune si/sau explorare. 

http://www.ppam.ro/


 

V. Abrogarea pretului reglementat la nisipuri si pietrisuri 

Promovarea  de catre patronat, impreuna cu  dl . deputat  (acum senator) Fejer Laszlo, la propunerea 

Secretarului general al PPAM, a proiectul de lege de abrogare a OUG nr.36/2001,  cu interventii directe 

in Comisiile parlamentare  (prezent la trei comisii unde s-a discutat,  aviz pozitiv de abrogare de la Senat) 

si  4 comisii in Camera deputatilor  cu finalizarea abrogarii prevederii in plenul Camerei deputatilor. 

Abrogare obtinuta prin Legea  nr. 78/26.04.2017.  

 

VI. Interventie pe tema proiectului  de OUG de modificare a Legii apelor nr.107/1997 

In anul 2016 PPAM prin  pozitia de consilier,  cand Ministerul mediului apelor si padurilor a  transmis la 

Guvernul  romaniei – Vicepremier,  avizarea unui proiect de OUG de modificare a Legii apelor 

.nr.107/1997,  in care se prevedea interzicerea exploatarii nisipurilor si  pietrisurilor din albia minora (in 

anul 2015 s-a exploatat o cantitate de cca 15 mil. mc dintr-un total de 25 mil. mc),  la care s-a dat aviz 

negativ  semnat de Vicepremier si proiectul de OUG a fost retras. 

 

VII.Participarea conducerii PPAM la Forumul minier din anul 2016  

La Forumul minier din  anul 2016 au fost prezenti:  Secretarul  general al Guvernului, Vicepremierul  

Romaniei, Presedintele ANRM  s-a  prezentat  situatia mediului de afaceri din domeniul rocilor utile cu  

principalele probleme cu care se confrunta operatorii economici (pretul reglementat la nisip si pietris, 

taxa impusa de primarii, taxa pe stalp, cat si problema secretului de serviciu, etc). 

 

VIII. Abrogarea “taxei pe stalp” si a accizei de 7 eurocenti la combustibili 

Propunerea de eliminare a “taxei pe stalp” a avut la baza si adresele de interventie ale PPAM la 

Ministerul finantelor. 

 

IX. Semnarea actelor aditionale la licentele actuale, cu litigiile aferente impunerii retroactive a 

achitarii redevenței 

 

X. Situatia realizarii productiei anuale de roci utile din Roamnia pe categorii de roci 

Incepand din anul 2008 s-a prezentat in fiecare an pentru toti membrii PPAM  Situatia realizarii 

productiei anuale de roci utile din Roamnia pe categorii de roci care stau la baza  producerii de agregate 

minerale, pentru informare. 

 

XI. Deblocarea obtinerii aprobarilor necesare exploatarii resurselor minerale in cuvetele lacurilor 

unde a devenit proprietar Hidroelectica 

PPAM a intervenit cu adrese către Ministerul Economiei, ANRM, Ministerul Energiei. Subiectul a fost 

analizat la nivel de Secretar de stat, au fost solicitate întâlniri către Ministerul Energiei, Directorul 

general de la Hidroelectrica în urma cărora punctul de vedere al PPAM a fost luat în considerare. 

 

XII.Participarea PPAM cu reperezenanti în procesul de elaborare a unor strategii si legi 

Incepand cu anul 2017 s-a participat in Grupurile de lucrru interministeriale organizate la Ministerul 

economiei la elaborarea: 

• Strategiei industriei miniere pentru perioada 2017 – 2035 

• Proiectul de completare si  modificare a Legii minelor nr. 85/2003 

 

XIII. Participarea la Adunarea generala a Asociatiei nationale a profesionistilor geologi si mineri 

din Romania in 23 februarie 2018. 

 

XIV. Obtinerea declasificarii de la categoria Secret de serviciu aleinformatiilor datelor si 

documentatiilor, aferente categoriei de substante a  rocilor utile. 



 

XV. S-a obtinut fundamentarea nivelului garantiei financiare anuale pentru refacerea mediului      

( de 10.000 lei/ha), fixata  prin deviz de lucrari de reabilitare a nediului. 

 

XVI. S-a prezentat conducerii ANRM propunerea de aprobarea Licentelor de concesiune pentru 

exploatare a categoriei de roci utile de catre Presedintele ANRM,  prin modificarea art. 21 din 

prevedrile Legii minelor,nr. 85/2003,  realizata prin Legea nr. 275/2020 art. 1 pct. 8. 

 

B. PROBLEME NEREZOLVATE PENTRU SOLUȚIONAREA CĂRORA PPAM SE VA 

PREOCUPA ÎN CONTINUARE 

I. Ofertarea publica a suprafetelor din albiile minore de Administratia nationala apele romane 

 Problemele legate de Administratia  nationala apele romane  (aferente exploatarii din albia minora) sau 

complicat  foarte mult prin faptul ca pentru suprafetele perimetrelor  respective nu au acte de proprietate, 

din care sa rezulta ca le detin si pot sa le concesioneze. In etapa actuala se aduna date pentru o analiza la 

nivelul Presedintelui Administratiei nationale apele romane, pentru rezolvarea situatiei pentru renuntarea 

la oferta publica a suprafetelor din albiile minore atunci cand sunt perimetre de exploatare  prin premise 

/licente. 

II. Propuneri de modificare a Legii nr 50/1991 privind autorizatia de constructie pentru balastierele din 

albia minora sau terasa fie eliberata numai pentru obiectivele industriale de la suprafata. 

III.. Propuneri de completarea prevederilor Legii nr. 186/2017 pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 privind exceptia de amplasare de obiective de investitii interenurile 

extravilane agricole de clasa III, IV, si V (arabil,vii, livezi ) si de clasa I  si II. la art 92 al (2) , lit. g si (3) 

dupa textul: “lucrarilor aferente exploatarii titeiului si gazului” - completare cu textul: “si alte resurse 

minerale”. 

IV. Impozit pe venit 

1.ORDONANŢA Nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea 

exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale 

Art. 3(1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 0,5% şi se aplică asupra veniturilor obţinute de 

operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1), (2) şi (3) care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei 

de afaceri potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv veniturilor din 

activităţile principale pentru operatorii care aplică reglementările contabile conforme cu standardele 

internaţionale de raportare financiară. 

Art. 4(1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1), (2) şi (3) calculează, declară şi plătesc lunar 

impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1), până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează 

aceasta. 

Deși s-a stabilit prin ordonanţă că impozitul se aplică temporar  până la data de 31 decembrie 2014, el s-a 

prorogat in fiecare an fiind  învigoare şi în anul 2021. 

Consecinta 

Impozitul se aplica la veniturile  lunare care includ chetuielile din luna respectiva deci se achita impozit 

şi pe cheltuieli. 

Propuneri 

-Anularea acestui impozit sau achitarea impozitului pe venit cu deducerea cheltuielilor efectuate in 

perioada respectiva 

- Propuneri de completare/modificare  a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Geolog dr. Laurentiu Bogatu 

 Secretar general PPAM 

 


