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prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003 

 
      

Secţiunea 1 
Titlul prezentului act normativ 

 
HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere,  
prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003  

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ  

 
1. Descrierea situaţiei 
 actuale 

Domeniul de intervenţie al prezentului act normativ îl 
reprezintă cotele taxelor miniere cuvenite statului român 
din activităţile de prospecţiune, explorare şi exploatare 
desfăşurate de titularii actelor de dare în administrare sau 
de concesiune. 
Desfăşurarea activităţilor miniere este reglementată prin 
Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, stimulând 
valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a 
statului. 
Prin intermediul acestui act normativ se urmăreşte creşterea 
taxelor miniere cuvenite statului român ca urmare a 
concesionării activităţilor miniere, astfel încât exploatarea 
acestor bunuri să realizeze  echilibrul dintre diminuarea 
rezervelor, neregenerabile în cea mai mare parte, efortul 
investiţional necesar punerii în valoare a acestora şi 
beneficiile statului român, în calitate de proprietar.  
Prezentul act normativ, prin conţinutul său, are drept scop 
punerea în aplicare a prevederilor art. 44 alin. 5) din Legea 
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minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi anume, reactualizarea valorii taxelor 
prevăzute la art. 44 alin. (2) - (4) din legea menţionată, în 
funcţie de rata inflaţiei. 
 În prezent, operatorii economici, titulari ai licenţelor de 
explorare/exploatare şi ai permiselor de 
prospecţiune/exploatare sunt obligaţi la plata către bugetul 
de stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, 
explorare şi exploatare a resurselor minerale conform art. 
44 alin. (2) - (4) din Legea minelor nr. 85/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel: 
      - o  taxă anuală pentru activitatea de prospecţiune de 
250 lei/km2; 
      - o  taxă anuală pentru activitatea de explorare de 1.000 
lei/km2 (care se dublează după 2 ani şi devine de 5 ori mai 
mare după 4 ani); 
      - o taxă anuală pentru activitatea de exploatare de 
25.000 lei/km2. 
Prin intermediul prezentului act normativ se urmăreşte 
punerea în aplicare a prevederilor legale în vigoare şi 
anume, reglementarea potrivit căreia taxele miniere se 
reactualizează anual, în funcţie de rata inflaţiei.   

1^1. În cazul proiectelor 
de acte normativ care 
transpun legislaţie 
comunitară sau creează 
cadrul pentru aplicarea 
directă a acesteia, se vor 
specifica doar actele 
comunitare în cauză, 
însoţite de elementele de 
identificare ale acestora 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Schimbări preconizate  Prin adoptarea prezentului act normativ apreciem că se va 
realiza o impunere echitabilă care să reflecte importanţa 
resurselor minerale utile, sub aspectul diminuării acestora 
şi al aportului la dezvoltarea economică a României.  
Scopul prezentului act normativ este acela de reactualizare, 
în funcţie de rata inflaţiei,  a nivelului taxelor miniere 
prevăzute la art. 44 alin. (2) - (4) din Legea minelor nr. 
85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de la 
ultima modificare a cotelor taxelor miniere prin intrarea în 
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vigoare a Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Legii minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului 
nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 684 din 8.X.2007. 
Prin adoptarea prezentului act normativ vor fi instituite 
taxe miniere crescute faţă de cele aflate în vigoare, 
conducând la creşterea veniturilor la bugetul de stat, aşa 
cum se va menţiona la secţiunea a 4 – a din prezenta 
expunere de motive. 
 În consecinţă, urmează a fi modificate prevederile art. 44 
alin. (2) - (4) din Legea minelor nr. 85/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul creşterii 
taxelor pe activitatea de prospecţiune, explorare şi 
exploatare a resurselor minerale.  
Prezentul proiect de act normativ modifică taxele miniere 
după cum urmează: 
      - taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune creşte 
de la 250 lei/km2 la 320 lei/km2 ; 
      - taxa anuală pentru activitatea de explorare creşte de la 
1.000 lei/km2  la 1.280 lei/ km2; 
      - taxa anuală pentru activitatea de exploatare creşte de 
la 25.000 lei/km2 la 32.000 lei/km2. 
Creşterea propusă este de 28 % faţă de taxele aflate în 
vigoare, în conformitate cu indicele de inflaţie. 

3. Alte informaţii În prezentul act normativ s-a luat în calcul rata inflaţiei de 
28,02%, înregistrată în perioada octombrie 2007 – iunie 
2012 (în octombrie 2007 s-a realizat ultima mărire a taxelor 
miniere) şi calculată pe baza indicelui total al preţurilor de 
consum pentru perioada menţionată, comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică.

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic: Adoptarea prezentului act normativ este de natură a 

se reflecta printr-o uşoară scădere a volumului de 
produse miniere obţinute din resursele minerale 
utile. Estimarea acestor diminuări cantitative nu 
poate fi determinată la momentul elaborării 
prezentului act normativ. 
Creşterea taxelor miniere, ca orice majorare de taxe 



4 
 

poate conduce, în prima etapă de aplicare, la 
majorarea nivelului preţurilor fără ca, la acest 
moment, să se poată cuantifica aceste măriri. 
 

1^1. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Adoptarea prezentului act normativ, prin mărirea 
taxelor miniere, poate provoca anumite 
dezechilibre financiare la operatorii economici prin 
mărirea cheltuielilor pentru obţinerea produselor 
miniere, cu impact asupra relaţiilor economice între 
operatorii economici. 

3. Impactul social La nivel social, adoptarea prezentului act normativ 
este de natură a se reflecta în creşterea costurilor 
aferente obţinerii producţiei miniere, cu 
repercusiuni asupra situaţiei financiare a 
operatorilor economici şi, ca urmare, cu efecte 
constând în diminuarea veniturilor celor care 
lucrează în domeniul mineritului. Estimarea acestor 
efecte nu poate fi realizată la momentul elaborării 
prezentului proiect de act normativ, acestea fiind 
diferenţiate pe operatori economici. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  
pentru anul curent, cât si pe termen lung (5 ani) 

 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus 

Adoptarea prezentului act normativ va avea impact 
financiar asupra bugetului consolidat al statului,  în 
sensul creşterii veniturilor bugetare. 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact financiar, plus/minus Se estimează o creştere anuală a veniturilor 
bugetare  cu 3,76 milioane de lei din taxele pe 
activitatea de prospecţiune, explorare şi de 
exploatare a resurselor minerale. 
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Pentru intervalul următorilor 5 ani, de la data 
intrării în vigoare a actului normativ, se poate 
estima o creştere a veniturilor bugetare provenite 
din taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi 
de exploatare a resurselor minerale, de aproximativ 
18,80 milioane de lei. 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Creşterile bugetare pot fi doar estimate, calcule 
detaliate, sigure, privind fundamentarea încasărilor 
la bugetul de stat nu pot fi realizate la momentul 
prezentului act normativ. 

7. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

Secţiunea a 5-a 
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
prezentului act normativ (acte 
normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ) 

Prin prezentul act normativ se modifică  art. 44 
alin. (2) - (4) din Legea minelor nr. 85/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

2 Conformitatea prezentului act 
normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi 
comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare, cu 
următorul conţinut 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene (trimiteri la 
doctrina juridică) - se va indica 
jurisprudenţa comunitară 
incidentă în domeniul 
reglementat prin prezentul act 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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normativ cu menţionarea 
interpretărilor Curţii, relevante 
pentru transpunerea sau 
implementarea prevederilor 
legale respective. 
5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente, 
făcându-se referire la un anume 
acord, o anume rezoluţie sau 
recomandare internaţională ori 
la alt document al unei 
organizaţii internaţionale 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii. Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea 
acestor organizaţii este legată de 
obiectul prezentului act 
normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în care 
prezentul act normativ are ca 
obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normativ 
4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale 
permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Având  în   vedere   
dispoziţiile Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, 
şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
50/2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind 
procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, 
avizarea şi prezentarea 
proiectelor de acte normative 
spre adoptare, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, trebuie notate 
informaţii privind necesitatea 
avizării proiectului de act 
normativ de către următoarele 
instituţii: 
    a) Consiliul Legislativ; 
    b) Consiliul Suprem de Apărare 

a Ţării; 
    c)Consiliul Economic şi Social; 
    d) Consiliul Concurenţei; 
    e) Curtea de Conturi. 
    Este nevoie de informaţii 
detaliate numai în cazul în care 
au existat obiecţii semnificative 
ale instituţiilor menţionate, care 
nu au fost luate în considerare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentul  act normativ a fost avizat favorabil de  
Consiliul Legislativ nr.662/2013 
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6. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 
 şi implementarea prezentului act normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
prezentului act normativ 
 

La promovarea prezentului  act normativ s-a 
respectat  Legea   nr. 52 / 2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, proiectul de 
act normativ fiind publicat pe site-ul ANRM şi pe 
site-ul S.G.G. 

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării prezentului act 
normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în aplicare 
a prezentului act normativ de 
către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi organisme 
sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 
 

Prin adoptarea prezentului act normativ nu vor fi 
modificate funcţii ale instituţiilor existente. 
Punerea în aplicare a acestui  act normativ nu 
necesită o perioada suplimentară sau de tranziţie 

2. Alte informaţii 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor 
nr.85/2003. 
 
 

Preşedintele Agenţiei Naţionale 
pentru Resurse Minerale 

 
Gheorghe Duţu 

 
 
 
 
 
 
 

 


