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PROCES VERBAL
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PROFESIONALE MUNȚII APUSENI
BRAD, 22 septembrie 2017

Ședința adunării este deschisă de dl Al. Nicolici, Președintele asociației
care invită în prezidiu pe dna Simona Teighiu Jurj, dl Cazacu Florin, dl. Profesor
Dumitru Fodor și dl. Valer Muntean.
Sunt prezenți 2/3 din numărul membrilor asociației, ședința Adunării
Generale fiind statutar constituită.
Transmite mesaje din partea dlui Andronache Daniel și din partea
Președintelui ANRM, dl. Iulian Offenberg care, din motive obiective nu au putut
fi prezenți.
Dl Cazacu Florin ia cuvântul și urează bun venit tuturor și arată că dorește
să se găsească soluția optimă pentru promovarea industriei miniere, ceea ce se
poate întâmpla cu sprijinul politicului în acest moment.
Dna Simona Teghiu ia cuvântul și, în calitate de reprezentant al Min Ec
arată că eforturile ar trebui să se concentreze pe găsirea soluțiilor pentru
deblocarea activității în domeniul resurselor. Ministerul Economiei a elaborat și
supus dezbaterii publice Strategia Minieră 2017-2025 ca dovadă a interesului
pentru acest domeniu.
Dl. Nicolici prezintă raportul de activitate APMA pentru anul 2016 –
organizarea Forumului Minier.
Este nemulțumit de activitatea comisiilor, care ar trebui să fie mai
dinamice, invită pe oricine care consideră că poate să ajute, să se înscrie în
comisii. De asemenea, arată că s-a discutat ideea deschiderii unui website sau
blog, pentru facilitarea transmiterii informațiilor referitoare la acest domeniu
către public.
Felicită ideea dlui Turdeanu pentru realizarea unei uzine pentru
metalurgie în zona Munților Apuseni.
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Majoritatea obiectivelor propuse au fost îndeplinite în anul de activitate
anterior.
Se supune la vot darea de seamă asupra activității se votează în
unanimitate.
Se prezintă bilanțul contabil pentru anul 2016, parțial 2017, se supune la
vot și se votează în unanimitate.
Se discută apoi propunerile de aderare la organizații internaționale, dl.
Nicolici arată că sunt două astfel de organizații la care asociația ar putea adera
cu beneficii pentru membrii săi și pentru activitatea sa în general. Îl invita pe dl.
Sorin Halga să prezinte propunerea de afiliere la Federația Europeană de
Geologie.
Dl Halga prezintă pe scurt acest organism internațional și apreciază că o
afiliere ar fi benefică din două motive, în primul rând datorită tradiției de minerit
din România, apoi, deoarece membrii acestei organizații sunt recunoscuți
internațional, putând accede la titlul de ”european geologist”. Există 26 de țări
care sunt înscrise în această federație internațională și, de asemenea, importante
organisme de profil. Cotizația care ar trebui achitată ar fi de 5-10 euro de
persoană, anual.
Cea de-a doua propunere de afiliere ar fi la Euromines, care este o
asociere de asociații naționale de minerit și geologie deosebit de activă pe plan
european. Dl. Ureche arată că susține această propunere iar dl. Horea Avram
solicită mandat pentru a discuta cu persoane din conducerea Euromines referitor
la condițiile de afiliere și cotizație.
Dl. Alexandru Nicolici spune că Euromines este o organizație direct
implicată în producerea documentelor la Bruxelles și problema financiară a
achitării cotizației este o problemă a comitetului executiv al asociației care poate
fi rezolvată. Însă apreciază că aceste organizații internaționale presupun, printre
altele, respectarea unor proceduri și termene stricte și va trebui ca asociația să își
asume aceste chestiuni și să dea dovadă de seriozitate maximă.
Se supune la vot aderarea la Euromines și se votează în unanimitate.
Totodată se mandatează dl Horea Avram să ia legătura cu această organizație și
să facă primele demersuri în legătură cu afilierea, fiind numit și președintele
comisiei pentru integrare, cu votul unanim al membrilor.
Referitor la Federația Europeană de Geologie, dl. Alexandru Nicolici arată
că aceasta poate conferi, printre altele calitatea de expert internațional, ceea ce
presupune de asemenea mari responsabilități pentru asociație. Se va pune
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problema dacă Asociația va putea să își asume conferirea acestor atestate și
eventualele greșeli ale unor persoane astfel atestate.
Sumele pentru afiliere nu sunt foarte mari însă procedurile de afiliere sunt
foarte complicate.
Se votează în unanimitate și afilierea la această organizație și se constituie
comisie în acest sens, compusă din Sorin Halga, Dan Onescu și Paul Ivășcanu.
Se propune modificarea denumirii Asociației având în vedere faptul că se
dorește afilierea la aceste structuri internaționale, membrii săi considerând că
denumirea ”Asociația Profesională Munții Apuseni” sugerează limitarea la o
arie geografică, ceea ce nu este real, asociația având membri pe teritoriul întregii
țări.
Dl. Dan Onescu arată că este de acord cu schimbarea denumirii, propune
denumirea de ”Breasla Națională a Geologilor și Minerilor” și arată că susține
definirea termenului de ”minerit de anvergură” în legea minelor care este
necesară pentru unele proiecte ale căror efecte se extind la nivel național.
Se mai propun denumirile de ”Asociația Națională a Specialiștilor din
Geologie și Minerit”, ”Asociația Națională Geo Minieră din România”,
”Asociația Națională a Profesioniștilor din Geologie și Minerit”. Se votează
toate denumirile, iar cea care întrunește cel mai mare număr de voturi este ”
Asociația Națională a Profesioniștilor din Geologie și Minerit”, urmând a se
efectua demersurile prevăzute de lege pentru modificarea denumirii APMA.
În continuare, dl. Profesor Dumitru Fodor prezintă un material legat de
strategia minieră, un studiu cu propuneri și soluții concrete pentru dezvoltarea
acestei ramuri, studiu pe care îl pune la dispoziția membrilor APMA.
Urmează discuții referitoare la Legea Minelor, cu propunerile de
modificare și stadiul acestora.
Dl Dan Onescu arată că a reprezentat APMA la comisia interministerială
de elaborare a draftului legii minelor și că apreciază că problemele sunt multe,
printre cele mai importante fiind definirea mineritului de anvergură și a fazei de
explorare. Arată că ar fi de dorit o relație interactivă între Agenția Națională
pentru Resurse Minerale și operatorii din domeniu și că, de asemenea s-ar
impune, pentru eficientizarea activității, declasificarea datelor geologice care
sunt în acest moment secret de serviciu și acest lucru presupune multe cheltuieli
pentru operatori și o procedură de lucru greoaie.
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Dl. Ionel Ureche spune că și el a făcut parte dintr-o comisie care a lucrat
la o strategie și un proiect de lege a minelor și întreabă care proiect este valabil
în acest moment.
Doamna Secretar de Stat Simona Teghiu răspunde că proiectul legii
minelor va apărea pe siteul Ministerului Economiei iar proiectul pentru strategia
minieră este deja pe siteul ministerului de jumătate de an.
Totodată clarifică situația cu cele două proiecte de legea minelor, arătând
că există un singur proiect asumat de Guvern, respectiv cel girat de Ministerul
Economiei, cel care a fost dezbătut de ANRM nu este luat în considerare.
Dl. Bogatu intervine și spune că, după părerea sa, APMA nu trebuie să fie
amestecată și confundată cu proiectele de anvergură, gen Roșia Montană. Toată
Roșia Montană este pe lista Patrimoniului Unesco și ar trebui intervenit pentru
revizuirea ordinului prin care s-a constituit secretul de serviciu.
Dna Cecilia Szentesy întreabă reprezentanta Ministerului dacă există
vreun orizont de timp asumat de Guvern până care se dorește implementarea
Legii Minelor? Membrii asociației s-au implicat în elaborarea a numeroase
propuneri și amendamente de fiecare dată când s-a discutat despre această lege
și ele nu au fost luate în considerare decât într-o mică măsură, de ce nu sunt
luate în considerare și analizate propunerile specialiștilor, ale celor care lucrează
în domeniu? Mai spune că procedurile de transparență referitoare la organizarea
de numeroase dezbateri, care sunt cuprinse în proiectul legii minelor vor ucide
orice activitate în domeniu pentru că astfel de condiții draconice nu pot fi
respectate de nimeni. Nici un investitor nu va dori să își asume să facă investiții
într-o țară și într-un domeniu fără predictibilitate și fără stabilitate.
Doamna Simona Teghiu răspunde că proiectul Legii Minelor va intra în
dezbatere publică peste o lună de zile iar prevederile referitoare la transparență
sunt impuse de Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, lege care cuprinde dispoziții care nu pot fi evitate.
Dl. Al. Pătruți spune că există o problemă de percepție și că legea minelor
nu ar trebui să cuprindă prevederi copiate din alte legi și neadaptate activității
specifice pe care o reglementează. Capitalul străin nu va veni în țară atâta vreme
cât cardul legislativ nu este adaptat, predictibil și stabil.
Alexandru Nicolici spune că este într-adevăr demobilizant că lucrurile
durează atât de mult și că nu există o corelare a cadrului legislativ cu mediul de
afaceri. Totodată arată că este foarte bine că la această ședință este prezentă dna
Secretar de Stat, pentru a putea observa cum sunt percepute la nivelul
profesioniștilor din acest domeniu problemele și pentru a putea lămuri anumite
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situații pe care, până în prezent, nu le-a lămurit nimeni de la acest nivel
ministerial.
Doamna Simona Teghiu arată că există o mare preocupare a Ministerului
Economiei pentru aceasta ramură de activitate și invită oricare dintre persoanele
interesate să se implice în dezbaterea publică a proiectului Legii Minelor. Arată
că, până la acest moment, ea consideră că s-au făcut pași importanți în acest sens
și că toate obiectivele asumate de Guvern referitoare la acest domeniu vor fi
duse la îndeplinire până la finalul mandatului.
După apariția proiectului, există un termen de 10 zile pentru observații,
apoi acesta va urma procedura pentru a ajunge în Parlament. Poate că legea nu
va fi într-o variantă perfectă însă se vor face toate eforturile ca aceasta să aibă o
formă cât mai apropiată de așteptări.
Dl. Nicolae Stanca spune că trebuie promovată urgent această lege și
trebuie să se aibă în vedere că nu este corelată cu alte prevederile legale
adiacente cum ar fi Legea Pajiștilor și Codul Silvic și se ajunge în situația în
care societățile nu își pot îndeplini obligațiile contractuale față de ANRM.
Alexandru Nicolici încheie ședința, mulțumind pentru participarea
reprezentantei Ministerului Economiei și membrilor asociației.
Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi, 22.09.2017.

Președinte – Alexandru Nicolici

Secretar -
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