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Vă înaintăm,  alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii legislative 
privind stabilirea redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor 
provenite din exploatarea resurselor, trimisă cu adresa nr. Plx.292/2015, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

   Leonardo BADEA 
 




 
 
 

 

vasilica.popa
Original



Parlamentul  României 
 
 
 
 
            




Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti,         22.03.2017  
Nr. 4c-2/332 
 
Plx.292/2015 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra propunerii legislative privind stabilirea redevenţelor  
petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite  

din exploatarea resurselor 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
reexaminare, cu propunerea legislativă privind stabilirea redevenţelor petroliere şi 
miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă  în ședința din 18 martie 2015. 

La reexaminarea propunerii legislative s-a avut în vedere avizul favorabil 
al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul negativ al Comisei pentru  
transporturi şi infrastructură,   avizul negativ  al Comisei pentru industrii şi servicii, 
avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea 
sumelor provenite din exploatarea resurselor. Intervenţiile legislative vizează 
modificarea art. 49 alin. (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, a art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi crearea unui „buget pentru 
dezvoltare” din care să fie finanţate proiecte multianuale în domenii de interes 
naţional, cum ar fi infrastructura de transport rutier, feroviar, naval şi fluvial, aerian, 
infrastructura şcolară, de sănătate şi energetică. 

 



În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au reexaminat propunerea legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţa din data de 21 martie 2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La reexaminarea acestei propuneri legislative au participat, în calitate de 
invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma reexaminării propunerii legislative privind stabilirea redevenţelor 
petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea 
resurselor şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări, au hotărât, cu 
unanimitate  de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
acesteia deoarece instituirea bugetului pentru dezvoltare, definit ca fiind un 
buget distinct de bugetul de stat contravine art. 138 alin. (1) din Constituţia 
României, potrivit căruia „Bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi 
ale judeţelor”. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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