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Ca urmare a Adunării Generale a Asociației 

 Având în vedere faptul că Asociația Profesională Munții Apuseni este cea mai mare 

asociație profesională in specificul minerit și geologie din țară și că este o forță profesională 

în extindere, ca urmare a discuțiilor avute la Adunarea Generală a Asociației din data de 21-

22.05.2015, s-a concluzionat că  în activitatea minieră au fost sesizate disfuncționalități 

majore care produc blocaje  și care au consecințe  negative asupra societăților care desfășoară 

activități în acest domeniu. Ca urmare a acestui fapt și a tuturor discuțiilor avute,  membrii 

Comitetului Director au adoptat prezenta rezoluție: 

Art. 1  Se impune găsirea și promovarea prin intermediul Asociației a unor soluții 

profesionale de completare și îmbunătățire a cadrului legislativ, în sensul corelării diverselor 

acte normative care reglementează domeniul minier cu actele normative din domeniile 

tangente ( mediu, ape, silvic, cadastru, agricultura, etc) precum și a unor soluții pentru 

adaptarea legislației specifice la situațiile concrete ivite în activitatea de valorificare resurse 

minerale. 

Art. 2  Asociația Profesională va desfășura activități de centralizare a propunerilor, soluțiilor, 

obiecțiunilor transmise de membrii săi în acest sens și va uzita de toate căile legale pentru a 

aduce la cunoștința factorilor de decizie în domeniul legislativ și a tuturor instituțiilor 

implicate, pentru a susține și promova, inclusiv prin discuții, elaborare de documente, 

materialele întocmite pe baza acestor propuneri.  

Prezenta rezoluție a fost adoptată astăzi, 22.05.2015. 

Comitetul Director,  

Nicolici Alexandru 

Stoia Horea- Vasile 

Muntean Valer 

Miron- Avram Radu-Vasile 

Bălănescu Angela- Ileana 

Principalele probleme care impiedica dezvoltarea activitatilor miniere in Romania sunt 

date de: 

- legislatia conexa, indeosebi cea de mediu, dar si codul silvic, etc; 



- perceptia predominant negativa a politicului, autoritatilor si societatii civile asupra 

exploatarii resurselor minerale; 

- si indeosebi de modul in care a fost aplicata Legea Minelor, de multitudinea 

problemelor care nu au fost rezolvate la timp si care acumulandu-se au condus practic 

la blocarea activitatilor miniere. 

 

Este inadmisbil ca dupa 1989 sa inchizi aproape toate exploatarile miniere 

metalifere(exceptie doua) ,sa nu incepi nicio exploatare metalifera noua si sa ai peste 400 

licente de exploatare negociate si semnate de ANRM dar neaprobate prin hotarari de 

guvern. 

Poate nu este in statutul organizatiei, dar ar trebui regandita intreaga strategie miniera 

si ar trebui inceput cu constituirea unei autoritati puternice in domeniul minier care sa 

acopere partea de serviciu geologic national, concesionare, control, inchidere si refacere 

a mediului. Acest lucru se mai poate face atat timp cat Institutul Geologic, ANRM, 

Conversmin si alte cateva institute de cercetare in domeniul minier apartin statului si in 

totalitate sau parti din ele ar putea fi preluate in noua autoritate atat ca patrimoniu cat 

si ca specialisti care sunt pe cale de disparitie. 

 


