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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 115
din 21 septembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. (1) lit. a) ºi b)
din Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Marioara Prodan

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. (1) lit. a) ºi b) din Legea
nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, republicatã, excepþie ridicatã de Doru
Neda în Dosarul nr. 185/CA/1999 al Tribunalului CaraºSeverin.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor.
Procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public solicitã respingerea excepþiei, susþinând
cã prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) ºi b) din Legea
nr. 1/1991, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 47/1997, nu contravin dispoziþiilor
art. 16 alin. (1) din Constituþie referitoare la egalitatea în
drepturi a cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice,
pentru cã se referã la categorii diferite de persoane, care
realizeazã venituri din cultivarea terenului aflat în proprietate sau din efectuarea altor activitãþi autorizate. Se considerã, de asemenea, cã nu au fost încãlcate nici dispoziþiile
art. 33 alin. (1) ºi (3) din Constituþie, întrucât dreptul la
ocrotirea sãnãtãþii nu echivaleazã cu gratuitatea acestuia,
legiuitorul având dreptul de a institui un regim juridic diferit
pentru categoriile de persoane care realizeazã ºi alte venituri în afara salariului. În final se apreciazã cã textele atacate nu contravin nici dispoziþiilor art. 43 din Constituþie,
deoarece drepturile la ajutor de ºomaj ºi la alte forme de
asistenþã socialã nu sunt acordate automat tuturor cetãþenilor, fiind în atribuþia legiuitorului de a le stabili diferenþiat, în
raport cu situaþia materialã a beneficiarilor. De asemenea,
se aratã cã nu sunt încãlcate dispoziþiile art. 49 din
Constituþie, întrucât nu este vorba de restrângerea unor
drepturi, ci de neacordarea lor prin lege.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 28 aprilie 1999 Tribunalul CaraºSeverin a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. (1) lit. a) ºi b)

din Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor
ºi reintegrarea lor profesionalã, republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie
1994 ºi modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 47/1997. Excepþia a fost ridicatã de Doru Neda în
Dosarul nr. 185/CA/1999, având ca obiect contestaþia introdusã împotriva Deciziei nr. 9.224/1998 a Direcþiei de
muncã ºi protecþie socialã a judeþului Caraº-Severin, prin
care i-a fost respinsã cererea de acordare a ajutorului de
ºomaj.
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþiile art. 6 alin. (1)
lit. a) ºi b) din Legea nr. 1/1991, prin care sunt excluse de
la beneficiul ajutorului de ºomaj sau al ajutorului de integrare profesionalã persoanele care deþin o anumitã
suprafaþã de teren agricol ori realizeazã, din alte surse, un
anumit venit, încalcã normele constituþionale înscrise în:
art. 16 alin. (1), referitoare la egalitatea cetãþenilor în faþa
legii ºi a autoritãþilor publice; art. 33 alin. (1) ºi (3), referitoare la garantarea ocrotirii sãnãtãþii; art. 43, referitoare la
obligaþia statului de a lua mãsuri de protecþie socialã de
naturã sã asigure cetãþenilor un nivel de trai decent; ºi
art. 49, referitoare la condiþiile în care poate fi restrâns
exerciþiul unor drepturi sau al unor libertãþi. De asemenea,
se susþine cã, prin textele atacate, sunt încãlcate aceste
prevederi constituþionale, pentru cã persoanele excluse în
mod discriminatoriu de la beneficiul ajutorului de ºomaj sau
al ajutorului de integrare profesionalã sunt private ºi de
drepturile ori facilitãþile prevãzute la art. 10, 11, art. 14
alin. (2) ºi (3), art. 15 ºi 16 din Legea nr. 1/1991, ºi
anume cele referitoare la: participarea la cursuri de calificare, recalificare ori de perfecþionare; repartizarea în muncã
dupã absolvirea acestor cursuri; asistenþã medicalã gratuitã
ºi compensarea unei pãrþi din preþul medicamentelor; recunoaºterea vechimii în muncã; respectiv la drepturi de asigurãri sociale.
Instanþa nu ºi-a exprimat opinia, considerând cã prin
Decizia nr. 151 din 27 octombrie 1998 Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 1/1991.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a putea formula ºi
transmite punctele lor de vedere.
În punctul de vedere transmis de Guvern se apreciazã
cã excepþia este nefondatã, întrucât condiþionarea acordãrii
unor drepturi de protecþie socialã, precum dreptul la ajutor
de ºomaj sau la ajutor de reintegrare profesionalã, de
nedeþinerea în proprietate a unor terenuri agricole cu o
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anume suprafaþã, ce pot constitui surse de venituri, nu
contravine prevederilor art. 43 din Constituþie, constituind
un drept firesc al legiuitorului de a stabili condiþiile în care
cetãþenii sunt exceptaþi de la acordarea acestor ajutoare.
Se considerã, de asemenea, cã dispoziþiile legale criticate
sunt constituþionale ºi în raport cu prevederile art. 41
alin. (1) din Constituþie referitoare la protecþia proprietãþii
private, fãcându-se referire la Decizia Curþii Constituþionale
nr. 151/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 461 din 2 decembrie 1998, prin care s-a stabilit cã dispoziþiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 1/1991 sunt constituþionale.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere
comunicat de Guvern, raportul întocmit de judecãtorulraportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal
sesizatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 6 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã a
ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, precum ºi dispoziþiile art. 6 alin. (1) lit. b)
din aceeaºi lege, modificate prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 47/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 231 din 4 septembrie 1997.
Art. 6. alin. (1) lit. a) ºi b) din Legea nr. 1/1991, republicatã ºi modificatã, are urmãtorul cuprins: ”(1) Nu beneficiazã de ajutor de ºomaj sau de ajutor de integrare
profesionalã:
a) persoanele care deþin, împreunã cu membrii familiei,
terenuri agricole în suprafaþã de cel puþin 20.000 m2 în zonele
colinare ºi de ºes ºi de cel puþin 40.000 m 2 în zonele montaneÒ ;
b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizeazã venituri din prestarea unor activitãþi autorizate în
condiþiile prevãzute de lege ºi care obþin pe aceste cãi un venit
de cel puþin 20% din câºtigul salarial mediu net pe economie în
vigoare la data stabilirii drepturilor.Ò
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþiile legale criticate
sunt neconstituþionale, deoarece excepteazã de la acordarea ajutorului de ºomaj ºi a ajutorului de integrare profesionalã anumite categorii de cetãþeni, contravenind astfel
dispoziþiilor art. 16 alin. (1), art. 33 alin. (1) ºi (3), art. 43
ºi 49 din Constituþie.
Asupra constituþionalitãþii prevederilor art. 6 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 1/1991, raportate însã la dispoziþiile
art. 41 alin. (1) din Constituþie, Curtea Constituþionalã s-a
mai pronunþat, ºi anume prin Decizia nr. 151 din
27 octombrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 461 din 2 decembrie 1998, reþinând
cã textul criticat este conform prevederilor referitoare la
ocrotirea în mod egal a proprietãþii private, indiferent de
titular. Aceastã jurisprudenþã îºi pãstreazã actualitatea, neexistând elemente noi de naturã sã impunã schimbarea
practicii Curþii.
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Examinând susþinerile autorului excepþiei cu privire la
celelalte prevederi constituþionale invocate în susþinerea
excepþiei, Curtea reþine cã dispoziþiile art. 6 alin. (1) lit. a)
ºi b) din Legea nr. 1/1991 sunt constituþionale pentru
urmãtoarele motive:
Textele de lege criticate nu instituie privilegii sau discriminãri între cetãþeni ºi nu încalcã principiul constituþional
al egalitãþii în drepturi a acestora în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, consacrat prin art. 16 alin. (1) din
Constituþie, tratamentul egal impunându-se doar pentru
cetãþenii aflaþi în situaþii identice. Sub acest aspect Curtea
Constituþionalã a reþinut în mod constant cã ”Principiul egalitãþii nu înseamnã uniformitate, aºa încât, dacã la situaþii
egale trebuie sã corespundã un tratament egal, la situaþii
diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferitÒ (Decizia
nr. 49/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998).
Situaþia cetãþenilor care nu au putut obþine un loc de
muncã ori l-au pierdut fãrã voia lor ºi nu realizeazã nici un
fel de venituri este evident complet diferitã de cea a celor
care, deºi nu au loc de muncã din aceleaºi motive, deþin
totuºi terenuri agricole, producãtoare de mijloace de subzistenþã, ori au surse de venituri proprii sau realizeazã
venituri din activitãþi autorizate. Determinarea suprafeþei de
teren agricol ori a nivelului venitului realizat în raport cu
care opereazã exceptarea de la acordarea ajutorului de
ºomaj ºi a celui de integrare profesionalã constituie o
opþiune a legiuitorului ºi depinde ºi de posibilitãþile financiare ale statului, într-o anumitã perioadã, pentru dimensionarea mãsurilor de protecþie socialã.
Curtea constatã cã textul criticat nu contravine nici dispoziþiilor art. 33 alin. (1) ºi (3) din Constituþie, referitoare la
garantarea dreptului la ocrotirea sãnãtãþii ºi la organizarea
asistenþei medicale ºi a sistemului de asigurãri sociale pentru boalã ºi recuperare, deoarece aceste norme nu impun
gratuitatea asistenþei medicale ºi nici mãsuri de asigurãri
sociale identice pentru toate categoriile de cetãþeni.
Acordarea de gratuitãþi ori a altor facilitãþi depinde de
voinþa legiuitorului, cu condiþia ca, în situaþii identice,
cetãþenilor sã le fie acordate drepturi identice.
De asemenea, se constatã cã nu au fost încãlcate nici
dispoziþiile art. 43 din Constituþie, referitoare la obligaþia
statului de a lua mãsuri de dezvoltare economicã ºi de
protecþie socialã, de naturã sã asigure cetãþenilor un nivel
de trai decent [alin. (1)], precum ºi la dreptul cetãþenilor la
pensie, la ajutor de ºomaj ºi la alte forme de asistenþã
socialã prevãzute de lege [alin. (2)]. Întinderea acestor
mãsuri ºi ajutoare este determinatã de puterea economicofinanciarã a statului, iar împãrþirea mijloacelor limitate între
categoriile de cetãþeni aflaþi în situaþii diferite trebuie fãcutã
în mod diferenþiat. Exceptarea de la beneficiul unor drepturi
a categoriilor de cetãþeni aflaþi în mai micã nevoie nu
înseamnã neîndeplinirea obligaþiei constituþionale.
În sfârºit, nu este justiticatã nici susþinerea referitoare la
încãlcarea prevederilor art. 49 din Constituþie, întrucât textele de lege criticate nu restrâng exerciþiul unor drepturi
sau al unor libertãþi, prevãzute în cuprinsul cap. II din
titlul II al legii fundamentale, ci excepteazã unele categorii
de cetãþeni de la beneficiul unor drepturi acordate altora,
care se aflã într-o situaþie diferitã. Nu este vorba deci de
restrângerea, ci de neacordarea prin lege a unor drepturi.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 522/27.X.1999

Pentru aceste considerente, urmeazã ca excepþia de neconstituþionalitate sã fie respinsã.
Faþã de cele expuse mai sus, în temeiul dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. (1) lit. a) ºi b) din Legea nr. 1/1991 privind
protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, excepþie ridicatã de Doru Neda în Dosarul nr. 185/CA/1999
al Tribunalului Caraº-Severin.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 septembrie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesionare a activitãþii de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Compania Naþionalã
a Metalelor Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia Mare
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesionare a activitãþii
de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi Compania
Naþionalã a Metalelor Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ
S.A. Baia Mare, în calitate de concesionar, în perimetrul
Mãnãila Sud din comuna Fundu Moldovei, judeþul Suceava,

prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesionare a activitãþii de
exploatare, prevãzutã la art. 1, intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 21 octombrie 1999.
Nr. 874.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 522/27.X.1999

5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesionare a activitãþii de exploatare, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”BaconÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesionare a activitãþii
de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi Societatea
Comercialã ”BaconÒ Ñ S.A., în calitate de concesionar, în
perimetrul Coteni din comuna Coteni, judeþul Bacãu,

prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesionare a activitãþii de
exploatare, prevãzutã la art. 1, intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 21 octombrie 1999.
Nr. 875.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesionare a activitãþii de exploatare, încheiate între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”ExtraceramÒ Ñ S.A. Timiºoara
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþele de concesionare a activitãþii de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”ExtraceramÒ Ñ S.A. Timiºoara, în
calitate de concesionar, pentru perimetrele: Ghioroc din
comuna Ghioroc, judeþul Arad, Jupâneºti din comuna
Jupâneºti, judeþul Timiº, Gladna Românã din comuna
Fârdea, judeþul Timiº, FãgetÑDealul la Scaune din comuna

Fãget, judeþul Timiº, ªanoviþaÑLucãreþ din comuna
ªanoviþa, judeþul Timiº, ºi Boteºti din comuna Boteºti,
judeþul Timiº, prevãzute în anexele*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþele de concesionare a activitãþii de
exploatare, prevãzute la art. 1, intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 21 octombrie 1999.
Nr. 876.
*) Anexele se comunicã instituþiilor interesate.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unei licenþe de concesionare pentru explorarea perimetrului ”BeiuºÒ, situat în judeþul Bihor,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”TransgexÒ Ñ S.A.
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ Legea minelor nr. 61/1998;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
¥ solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesionare pentru explorarea
perimetrului ”BeiuºÒ, situat în judeþul Bihor, încheiatã între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”TransgexÒ Ñ S.A., în calitate de conce-

sionar, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesionare pentru explorare, aprobatã
potrivit art. 1, va intra în vigoare la data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº

Bucureºti, 18 octombrie 1999.
Nr. 176.

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unei licenþe de concesionare pentru explorarea perimetrului ”StarchiojdÒ,
situat în judeþele Prahova ºi Buzãu, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”ArcomÒ Ñ S.A.
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ Legea minelor nr. 61/1998;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
¥ solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesionare pentru explorarea
perimetrului ”StarchiojdÒ, situat în judeþele Prahova ºi Buzãu,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi Societatea Comercialã ”ArcomÒ Ñ S.A., în

calitate de concesionar, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesionare pentru explorare, aprobatã
potrivit art. 1, va intra în vigoare la data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 18 octombrie 1999.
Nr. 177.
*) Anexa se comunicã semnatarilor licenþei.
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AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unei licenþe de concesionare pentru explorarea perimetrului ”Dealul ViilorÑDealul
Poiana MareÒ, situat în judeþul Arad, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi International Mining and Finance Group Limited
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ Legea minelor nr. 61/1998;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
¥ solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesionare pentru explorarea
perimetrului ”Dealul ViilorÑDealul Poiana MareÒ, situat în judeþul
Arad, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale,
în calitate de concedent, ºi International Mining and Finance

Group Limited, în calitate de concesionar, prevãzutã în anexa*)
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesionare pentru explorare, aprobatã
potrivit art. 1, va intra în vigoare la data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº

Bucureºti, 18 octombrie 1999.
Nr. 178.

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unei licenþe de concesionare pentru explorarea perimetrului ”OraviþaÒ,
situat în judeþul Caraº-Severin, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”Samax RomâniaÒ Ñ S.R.L.
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ Legea minelor nr. 61/1998;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
¥ solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesionare pentru explorarea
perimetrului ”OraviþaÒ, situat în judeþul Caraº-Severin, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de
concedent, ºi Societatea Comercialã ”Samax RomâniaÒ Ñ S.R.L.,

în calitate de concesionar, prevãzutã în anexa*) care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesionare pentru explorare, aprobatã
potrivit art. 1, va intra în vigoare la data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 18 octombrie 1999.
Nr. 179.
*) Anexa se comunicã semnatarilor licenþei.
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AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unei licenþe de concesionare pentru explorarea perimetrului ”ScropoasaÒ,
situat în judeþul Dâmboviþa, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”Itancar Trading Co Õ97Ò Ñ S.R.L.
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ Legea minelor nr. 61/1998;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
¥ solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesionare pentru explorarea
perimetrului ”ScropoasaÒ, situat în judeþul Dâmboviþa, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de
concedent, ºi Societatea Comercialã ”Itancar Trading Co Õ97Ò Ñ

S.R.L., în calitate de concesionar, prevãzutã în anexa*) care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesionare pentru explorare, aprobatã
potrivit art. 1, va intra în vigoare la data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 18 octombrie 1999.
Nr. 180.
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unei licenþe de concesionare pentru explorarea perimetrului ”Buziaº Nord-VestÒ,
situat în judeþul Timiº, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”AgromecÒ Ñ S.A.
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ Legea minelor nr. 61/1998;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
¥ solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesionare pentru explorarea
perimetrului ”Buziaº Nord-VestÒ, situat în judeþul Timiº, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de
concedent, ºi Societatea Comercialã ”AgromecÒ Ñ S.A., în cali-

tate de concesionar, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesionare pentru explorare, aprobatã
potrivit art. 1, va intra în vigoare la data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 18 octombrie 1999.
Nr. 181.
*) Anexa se comunicã semnatarilor licenþei.
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