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               În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi 
avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din            
23 martie 2003, privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri, 
trimisă cu adresa nr. Pl-x 594 din 16 decembrie 2013, înregistrată sub                  
nr. 4c-1/355 din  17 decembrie  2013.  

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

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus în şedinţa din                  
4 februarie 2014. 

     Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu 
adresa nr. 1010 din 27 septembrie 2013 şi punctul de vedere al Guvernului, 
transmis cu adresa  nr. 2110 din 8 noiembrie 2013, prin care nu susţine 
adoptarea acestei propuneri legislative în forma prezentată. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat faptul că, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei Uniunii Europene în domeniul mediului şi, implicit, în conformitate cu 
legislaţia naţională transpusă, tehnologia cu cianuri utilizată pentru extracţia 
aurului şi argintului este enumerată printre cele mai bune tehnici disponibile 
specifice domeniului de activitate. 
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Totodată, orice decizie cu privire la aplicarea unei noi tehnologii 
impune cunoaşterea riscului şi a efectelor pe termen lung, o analiză                  
cost-beneficiu pentru mediu, luarea în discuţie a aspectelor care vizează eficienţa 
energetică şi dezvoltarea durabilă şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea unui Cod de 
bune practici la nivelul industriei de profil, având în vedere că legislaţia Uniunii 
Europene pentru protecţia mediului este strictă, reflectând o abordare mai 
responsabilă faţă de mediu. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                   
(1 vot împotrivă şi o abţinere),  avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
 
            PREŞEDINTE                           SECRETAR   
   
           Mihai TUDOSE                                                     Cornel ITU 
 
 
 
 
 
             Consilier parlamentar 
                   Anca Chiser               


	                                                             AVIZ

		2014-02-06T14:06:05+0200
	Constantinescu  Anda Elena 




