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AVIZ 

 
asupra propunerii legislative privind stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din 

România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor 
 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată pentru 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi 
miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor, transmisă cu adresa 
P.l.x. 292/2015, înregistrată cu nr. 4c-3/105/2015.  
 Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci care este 
sesizată în fond. 

Senatul, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din data de 18 martie 2015. 
Consiliul Legislativ, a avizat favorabil propunerea legislativă, conform adresei nr. 

1356/17.12.2014. 
Propunerea legislativă are ca obiect 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. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus în şedinţa din data de  31.03.2015.                                                                            

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să avizeze 
negativ iniţiativa legislativă. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 

 
 

Consilier parlamentar, 
Viorica Petraşcu 
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