PROIECT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

LEGE
pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional

Art.1 - Se aprobă ”Programul geologic la nivel naţional”, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta lege, denumit în continuare Program.
Art. 2 - (1) Fondurile necesare pentru finanţarea Programului prevăzut la art. 1 se
asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, care are calitatea
de ordonator principal de credite, în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu
această destinaţie.
(2) Pentru îndeplinirea Programului, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,
în calitate de autoritate competentă, denumită în continuare ANRM, va transmite
Ministerului Economiei listele cu obiectivele geologice, propuse în funcţie de
necesităţile şi priorităţile identificate la nivel naţional.
(3) Ministerul economiei va repartiza pe fiecare obiectiv geologic fondurile alocate
anual, conform metodologiei de aplicare a prezentei legi.
Art. 3 - (1) Implementarea Programului, prevăzut la art. 1, se face etapizat, în
baza unor contracte de servicii şi lucrări geologice, încheiate între ministerul
economiei şi câştigătorii concursurilor de soluţii organizate pentru realizarea
obiectivelor geologice din etapa respectivă, titulari ai permiselor de prospecţiune.
(2) Durata unei etape a unei teme din Program nu va depăşi durata de alocare
bugetară iar a unei teme nu va depăşi durata legală a permisului de prospecţiune..
(3) Semnarea contractelor, prevăzute la alin 1, reprezintă angajamentul titularilor
de contracte privind respectarea obligaţiilor asumate prin permisele de
prospecţiune acordate în condiţiile legii.
(4) Decontarea sumelor datorate pentru prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor
geologice se va face de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în

valorile totale aprobate prin Listele anexă la Program şi în limitele sumelor
prevăzute în bugetul anual alocat prin legea bugetului de stat.
(5) Bunurile recepţionate după terminarea lucrărilor din Program vor intra în
proprietatea statului.
(6) Ministerul economiei va preda bunurile prevăzute la alin 5 către ANRM, pe
bază de protocol.
Art.4 - (1) Instituţia publică responsabilă cu finanţarea Programului este Ministerul
Economiei.
(2) Instituţia publică responsabilă cu monitorizarea activităţii titularilor permiselor
de prospecţiune şi valorificarea rezultatelor lucrărilor geologice din Program este
ANRM.
Art. 5 - Lucrările cuprinse în Program se supun prevederilor privind legislaţia
specifică din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor.
Art. 6 - Guvernul aprobă, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, la propunerea Ministerului Economiei şi cu avizul Agenţiei
Naţionale pentru Resurse Minerale, metodologia şi direcţiile de acţiune specifice.
Art. 7 - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României.

