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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative privind 

metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României, 

trimisă Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru mediu şi echilibru 

ecologic spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Plx.242 din 17 martie 2015. 

            În raport cu  obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor organice. 

 

 
 

                  PREŞEDINTE,                                                       PREŞEDINTE, 
 

      Carmen Ileana MOLDOVAN                                               Iulian IANCU 
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative privind metodele de extracţie a hidrocarburilor 
neconvenţionale pe teritoriul României 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi echilibru 
ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă privind 
metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României, 
transmisă cu adresa nr. Plx.242 din 17 martie 2015 şi înregistrată la Comisia pentru 
industrii şi servicii cu nr.4c-3/90 din 03 martie 2015, respectiv la Comisia pentru 
mediu şi echilibru ecologic cu nr. 4c-27/53 din 17 martie 2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare metodele de extracţie a 
hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României, urmărindu-se instituirea unui 
mecanism legislativ şi instituţional care să permită exploatarea acestor resurse pe 
baza unor tehnologii mai eficiente şi lipsite de riscuri pentru mediu, economie şi 
comunităţile locale. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 1019 din 19 septembrie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această propunere 
legislativă  în şedinţa din 11 martie 2015. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, conform adresei 
nr. 532 din 07 aprilie 2015. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisiile sesizate în fond au examinat propunerea legislativă, sus 
menţionată, în şedinţe separate.  
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Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea 

legislativă în şedinţa din 05 aprilie 2015. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 
deputaţi, din totalul de 19 membri ai acesteia. 

Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 19 mai 2015. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 
deputaţi, din totalul de 20 membri ai acesteia. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi, conform prevederilor art.54 şi 
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, domnul Albulescu Mihai -Secretar de stat în cadrul Ministerului Eergiei, 
IMM şi Mediului de Afaceri, domnul Condrea Corneliu – director adjunct în cadrul 
Ministerului Eergiei, IMM şi Mediului de Afaceri şi domnul Păiajeu Ninel – consilier 
juridic din partea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 

În urma examinării propunerii legislative, a punctelor de vedere transmise de 
Consiliul Legislativ şi Guvern, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative, întrucât crearea Comisiei Naţionale de Evaluare a rezervelor de 
hidrocarburi neconvenţionale şi a metodelor de explorare şi exploatare a acestora s-ar 
suprapune ca atribuţii cu direcţia de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale(ANRE). De asemenea, interzicerea operaţiunilor de fisurare 
hidraulică în România ar conduce la diminuarea actualelor producţii de ţiţei şi gaze.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

 
PREŞEDINTE, 

                           
 Carmen Ileana MOLDOVAN 

PREŞEDINTE 
 

Iulian IANCU 
 

SECRETAR, 
 

Vasile Daniel SUCIU 

SECRETAR, 
 

Radu – Bogdan ŢÎMPĂU 
                                                     

Consilier parlamentar, Consilier parlamentar, 
Alina Alexandriuc Viorica Petraşcu 
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