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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 alin. 2 lit. c) ºi ale art. 6 alin. 2
din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 131/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Luigi Russo în
Dosarul nr. 9.550/2000 al Judecãtoriei Sectorului 3
Bucureºti.
La apelul nominal se prezintã Garda Financiarã Ilfov,
prin consilier juridic, lipsind autorul excepþiei, faþã de care
procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
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Reprezentantul Gãrzii Financiare Ilfov solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã. Aratã
cã dispoziþiile criticate au mai fãcut obiectul controlului de
constituþionalitate, Curtea Constituþionalã, prin deciziile
nr. 6/1997, nr. 8/1997, nr. 93/1997, nr. 160/1998 ºi
nr. 1/2000, respingând excepþiile ridicate. Prin dispoziþiile
Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 s-a urmãrit protejarea
interesului general, respectarea acestora reprezentând o
condiþie a îmbunãtãþirii mediului de afaceri. De asemenea, prin
acestea este asigurat bunul mers al economiei naþionale.
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã asupra dispoziþiilor criticate Curtea Constituþionalã s-a pronunþat în
repetate rânduri, de exemplu prin deciziile nr. 596/1997 ºi
nr. 597/1997, respingând excepþiile de neconstituþionalitate.
Dat fiind cã nu au intervenit elemente noi de naturã a
determina reconsiderarea jurisprudenþei Curþii, solicitã respingerea excepþiei.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 21 decembrie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 9.550/2000, Judecãtoria Sectorului 3 Bucureºti
a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 alin. 2 lit. c) ºi ale art. 6
alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996 privind
întãrirea disciplinei financiar-valutare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 131/1996, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, excepþie invocatã de Luigi
Russo în cadrul plângerii împotriva procesului-verbal de
contravenþie emis de Garda Financiarã Ilfov, prin care a
fost sancþionat autorul excepþiei.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile art. 5 alin. 2 lit. c) ºi art. 6
alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 131/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, contravin prevederilor
art. 41 alin. (1) ºi (7), art. 134 alin. (2) lit. a) ºi ale art. 135
alin. (1) din Constituþie. Prin aplicarea sancþiunilor
prevãzute de dispoziþiile criticate ”proprietatea nu mai este
ocrotitã iar dreptul de proprietate nu mai este garantat,
operându-se o confiscare mascatã a averii dobândite licitÒ.
Pe de altã parte, ”libertatea comerþului presupune tocmai
ca fiecare partener sã facã încasãri ºi plãþi, în numerar
sau prin bancã, dupã cum se înþelege cu partenerul contractualÒ. Prin obligarea agenþilor economici de a face plãþi
în numerar doar în limita sumei de 30.000.000 lei sunt
încãlcate prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constituþie,
în ceea ce priveºte obligaþia statului de a asigura libertatea
comerþului ºi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea
tuturor factorilor de producþie. Aceste dispoziþii legale ar
putea funcþiona eficient într-un sistem bancar viabil, ceea
ce nu este cazul în prezent. Aºadar, statul nu ar putea sã
pretindã efectuarea tranzacþiilor prin instrumente bancare,
din moment ce sistemul bancar nu funcþioneazã în aºa fel
încât sã asigure comercianþilor pãstrarea tuturor beneficiilor
rezultate din activitatea lor. În concluzie, autorul excepþiei
de neconstituþionalitate solicitã admiterea acesteia.
Judecãtoria Sectorului 3 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia invocatã este neîntemeiatã,
întrucât, în ceea ce priveºte dispoziþiile art. 6 alin. 2 din
Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996, stabilirea unei amenzi,
ca sancþiune contravenþionalã, se realizeazã în funcþie de
pericolul social abstract al faptei, care este evaluatã de
legiuitor în funcþie de consecinþele pe care le-ar putea

produce. În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 5 alin. 2 lit. c)
din ordonanþã, ”instanþa considerã justificatã limitarea plafonului de plãþi în numerar, întrucât prin aceasta nu se
încalcã libertatea comerþului, doar se disciplineazã activitatea contabilã a agenþilor economiciÒ.
Potrivit dispoziþiilor 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-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã cã excepþia
de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. Dispoziþiile criticate sunt justificate de apãrarea intereselor generale,
obligaþie a statului, în conformitate cu prevederile art. 134
alin. (2) lit. b) din Constituþie. Aceste interese sunt, în asemenea situaþii, protejate prin întãrirea disciplinei financiare
ºi evitarea evaziunii fiscale. În ceea ce priveºte dispoziþiile
art. 6 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996,
preºedintele Camerei Deputaþilor aratã cã amenda contravenþionalã a fost stabilitã de legiuitor în funcþie de pericolul
social al faptei, iar nu ”în funcþie de cuantumul plafonului
prevãzut de art. 5 alin. (2) lit. c) sau de sumele ce
depãºesc acest plafonÒ, ºi cã aplicarea unei amenzi contravenþionale, în condiþiile legii, nu poate fi privitã ca o
încãlcare a prevederilor constituþionale referitoare la proprietate. În sprijinul susþinerilor sale preºedintele Camerei
Deputaþilor invocã ºi deciziile Curþii Constituþionale
nr. 6/1997, nr. 595/1997, nr. 596/1997, nr. 597/1997,
nr. 598/1997, nr. 599/1997, nr. 91/1998 ºi nr. 1/2000, prin
care au fost respinse excepþii de neconstituþionalitate privind dispoziþiile criticate.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este nefondatã. În ceea ce priveºte dispoziþiile
constituþionale referitoare la proprietate, considerã cã acestea nu au legãturã cu excepþia de neconstituþionalitate,
întrucât suma plãtitã de comerciant constituie o ”sancþiune
aplicatã pentru nerespectarea dispoziþiilor legale privind plafonul maxim de plãþi în numerar pe care o persoanã juridicã le poate efectua zilnicÒ. În continuare Guvernul
apreciazã cã dispoziþiile criticate sunt justificate de interese
generale, în sensul întãririi disciplinei financiar-valutare ºi
evitãrii evaziunii fiscale. Aceste interese trebuie apãrate,
”iar agenþii economici trebuie sã se integreze în acest
cadru general, în concordanþã cu interesul naþionalÒ. În
ceea ce priveºte sancþiunea amenzii contravenþionale,
aceasta este stabilitã avându-se în vedere pericolul social
al faptei, iar nu alte criterii.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere
exprimate de preºedintele Camerei Deputaþilor ºi de
Guvern, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile
pãrþii prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, republicatã, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 5 alin. 2 lit. c) ºi ale art. 6 alin. 2 din
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Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 131/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din
28 octombrie 1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, dispoziþii care au urmãtorul cuprins:
Ñ art. 5 alin. 2 lit. c): ”Prin excepþie de la prevederile
alineatului precedent, persoanele juridice pot efectua plãþi în
numerar în urmãtoarele cazuri:
[É]
c) plãþi cãtre persoane juridice, în limita unui plafon zilnic de
maximum 20.000.000 lei.Ò;
Ñ art. 6 alin. 2: ”Nerespectarea prevederilor de la art. 5
alin. 2 lit. c) ºi alin. 4, 6 ºi 7 ale aceluiaºi articol ºi de la art. 6
alin. 1, dupã caz, constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu
amendã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.Ò
Prevederile constituþionale invocate de autorul excepþiei
în susþinerea acesteia sunt urmãtoarele:
Ñ art. 41 alin. (1) ºi (7): ”(1) Dreptul de proprietate, precum ºi creanþele asupra statului, sunt garantate. Conþinutul ºi
limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
[É]
(7) Averea dobânditã licit nu poate fi confiscatã. Caracterul
licit al dobândirii se prezumã.Ò;
Ñ art. 134 alin. (2) lit. a): ”Statul trebuie sã asigure:
a) libertatea comerþului, protecþia concurenþei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie;Ò;
Ñ art. 135 alin. (1): ”Statul ocroteºte proprietatea.Ò
Analizând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea constatã cã asupra dispoziþiilor Ordonanþei
Guvernului nr. 15/1996, ce prevãd posibilitatea efectuãrii
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plãþilor în numerar între persoane juridice în limita unui
anumit plafon ºi sancþiunea amenzii contravenþionale în
cazul depãºirii acestui plafon, dispoziþii conþinute în prezent
în art. 5 alin. 2 lit. c) ºi, respectiv, în art. 6 alin. 2 din
ordonanþã, s-a mai pronunþat prin numeroase decizii, respingând excepþiile de neconstituþionalitate invocate. În acest
sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 6 din 16 ianuarie 1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42
din 14 martie 1997, sau Decizia nr. 271 din 19 iunie 1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340
din 4 decembrie 1997. Prin aceste decizii Curtea a statuat
cã dispoziþiile criticate sunt justificate de interese de ordin
general, pentru întãrirea disciplinei financiar-valutare ºi evitarea evaziunii fiscale. În acest sens ”statul are obligaþia sã
acþioneze pentru apãrarea intereselor generale ale
societãþii, iar agenþii economici trebuie sã se integreze
cadrului constituþional, în concordanþã cu interesul public la
care statul este obligat sã veghezeÒ. Neintervenind elemente noi de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenþei Curþii, considerentele ºi soluþiile pronunþate rãmân
valabile ºi în prezenta cauzã.
În ceea ce priveºte susþinerea autorului excepþiei cã
instituirea amenzii contravenþionale reprezintã în fapt o
”confiscare mascatãÒ, Curtea reþine cã prevederile art. 41
alin. (7) ºi (8) din Constituþie se referã la confiscare, ca
sancþiune complementarã, penalã ori contravenþionalã, neinterzicând instituirea unei amenzi, ca sancþiune
contravenþionalã principalã. Astfel, aceastã susþinere
urmeazã sã fie respinsã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 alin. 2 lit. c) ºi ale art. 6 alin. 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 131/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Luigi Russo în Dosarul nr. 9.550/2000 al
Judecãtoriei Sectorului 3 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 16 aprilie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Vlad Mihai Cercel
Întrucât a încetat calitatea de magistrat-asistent
a domnului Vlad Mihai Cercel, în locul sãu
semneazã, în temeiul art. 261 alin. 2 din Codul
de procedurã civilã,
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind concursul public de oferte nr. 30/2002
pentru concesionarea unor activitãþi miniere de explorare
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ solicitãrile persoanelor juridice pentru concesionarea unor activitãþi miniere de explorare, adresate Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale;
¥ prevederile art. 9 ºi 40 din Legea minelor nr. 61/1998;
¥ prevederile art. 6Ñ17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 639/1998,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, cu
sediul în municipiul Bucureºti, str. Mendeleev nr. 36Ñ38,
sectorul 1, telefon: +(40)1-313 22 04, fax: +(40)1-210 74 40,
oferã în vederea concesionãrii activitãþilor miniere de
explorare, în condiþiile Legii minelor nr. 61/1998, ale
Hotãrârii Guvernului nr. 639/1998 ºi ale Hotãrârii Guvernului
nr. 14/1999, perimetrele de explorare prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Durata concesionãrii activitãþilor miniere de
explorare din perimetrele de explorare stabilite conform
art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzãtoare a mãrimii
perimetrului, ºi drept de preemþiune la obþinerea licenþei de
exploatare.
Art. 3. Ñ În scopul întocmirii ofertelor Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale asigurã accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidenþialitate, pentru utilizarea datelor ºi informaþiilor geologice, cu plata tarifelor
pentru consultare, în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ Ofertele pentru concesionarea activitãþilor miniere de explorare se depun la Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale în termen de 60 de zile calendaristice de
la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 5. Ñ Condiþiile de participare, conþinutul ofertelor ºi
modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin
Procedura de selecþie a ofertelor, runda 30/2002Ñexplorare, care se oferã gratuit, la cerere, de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale.
Art. 6. Ñ Ofertanþii rãmân angajaþi prin termenii ofertelor
lor pentru toatã durata de valabilitate a licenþei solicitate.

Art. 7. Ñ Deschiderea ofertelor va avea loc în ºedinþã
publicã, la sediul Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale. Data ºi ora ºedinþei publice de deschidere a
plicurilor se anunþã la depunerea ofertelor. Nerespectarea
conþinutului plicurilor, stabilit prin Procedura de selecþie a
ofertelor, runda 30/2002Ñexplorare, ºi a coordonatelor perimetrului oferit determinã descalificarea ofertantului.
Art. 8. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale va
analiza ofertele în termen de maximum 30 de zile ºi va
comunica rezultatul evaluãrii tuturor ofertanþilor.
Art. 9. Ñ În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicãrii de respingere a ofertelor, la solicitarea
scrisã a ofertanþilor respinºi, Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.
În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei
de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertanþii pot
depune la sediul Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale contestaþii cu privire la modul în care au fost respectate dispoziþiile legale care reglementeazã concesionarea prin concurs de oferte publice.
În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaþiei Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale este
obligatã sã soluþioneze contestaþia ºi sã comunice rãspunsul
sãu contestatarului.
Art. 10. Ñ Negocierea licenþelor de explorare cu
câºtigãtorii concursului începe dupã finalizarea contestaþiilor
ºi dureazã 30 de zile.
Art. 11. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 8 mai 2002.
Nr. 92.

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 421/17.VI.2002

ANEXÃ
LISTA

cuprinzând perimetrele de explorare Ñ runda 30/2002
Nr.
crt.
1

Denumirea
perimetrului

Localizarea
perimetrului
(judeþul)

Suprafaþa
(km2)

3

4

2

Coordonate-Stereo Õ70
X

Resursa
mineralã

Observaþii

6

7

Y
5

1.

VALEA SFÂNTULUI

Harghita

10,00

557759
557759
558599
558599
556199
556199
557099
557099
555899
555899

546971
551299
551299
552999
552999
550999
550999
549299
549299
546971

Andezit

2.

DRÃGSINEªTI

Timiº

42,89

479300
478000
478000
476400
476400
474700
474700
476000
476000
482000
482000
480000
480000
482000
482000
479300

290000
290000
288250
288250
285700
285700
282000
282000
280000
280000
283000
283000
284800
284800
286000
286000

Argilã, nisip,
calcar

X
479200
479200
477200
477200

3.

VALEA CRISTIOREL

Bihor

11,622 552772
552647
548003
548129

307212
309709
309475
306979

Argilã, calcar,
dolomit

4.

SICHEVIÞA

CaraºSeverin

29,0

365000
365000
361000
357000
357000
362000

247000
251000
250000
249000
245000
247000

Nisipuri
cuarþoase

5.

VALEA LAZULUI

Bihor

14,952 571000
571000
566000
566000

313000
316000
316000
313000

Granodiorite

20,25

378000
382500
382500
378000

Minereuri
auro-argentifere

6.

VALEA HOTARULUI

Alba

493000
493000
488500
488500

Cu excepþia
urmãtorului perimetru:
Y
284000
285700
285700
284000

Cu excepþia
urmãtorului perimetru:
X
568250
568250
568100
568100

Y
314400
314720
314720
314400
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1

2

3

4

5

6

7.

TOBOLIU

Bihor

10,139 619350
625500
624650
618550

249150
255500
256300
249950

Cãldura din
sisteme
geotermale

8.

COMARNIC

Prahova

42,0

419535
413535
413535
419535

541082
541082
548082
548082

Apã mineralã

9.

PÃLTINIª

Suceava

10,05

633500
633500
630000
630000

532000
535000
535000
532000

Apã mineralã

10.

OTOPENI NORD

Ilfov

10,05

344500
344500
341500
341500

584300
587650
587650
584300

Cãldurã din
sisteme
geotermale

11.

ARHANDGHELI Ñ
OCNA DE FIER

CaraºSeverin

10,214 430675
429695
434050
435040

245275
247018
249575
247775

Calcar

7

Cu excepþia
urmãtoarelor perimetre:
X
Y
433985
248458
434227
248653
434361
248811
434286
249031
433950
248888
433789
248745
433795
248600
430642
430712,5
430857,5
430857,5

12.

PETREªTII DE JOS

Cluj

10,117 564000
563000
559896
559896
560182
560263
560103
560400

397000
399800
397000
396073
396257
396003
395708
394920

Calcar

13.

RAPOLTÑCIGMÃU

Hunedoara

20,324 494150
493200
492850
489769
487100
487367
489039

359050
358920
360089
353529
351285
348996
348996

Tuf

246118,5
246091
246187,5
246326,5
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MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind concursul public de oferte nr. 31/2002
pentru concesionarea unor activitãþi miniere de exploatare
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ solicitãrile persoanelor juridice pentru concesionarea unor activitãþi miniere de exploatare, adresate Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale;
¥ prevederile art. 10 ºi 40 din Legea minelor nr. 61/1998;
¥ prevederile art. 18Ð29 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 639/1998;
¥ Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
¥ Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 216/1999,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, cu
sediul în municipiul Bucureºti, str. Mendeleev nr. 36Ð38,
sectorul 1, telefon: +(40)1-313 22 04, fax: +(40)1-210 74 40,
oferã în vederea concesionãrii activitãþilor miniere de
exploatare, în condiþiile Legii minelor nr. 61/1998 ºi ale
Hotãrârii Guvernului nr. 639/1998, zãcãmintele prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Durata concesionãrii activitãþilor miniere de
exploatare este de maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.
Art. 3. Ñ În scopul întocmirii ofertelor Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale asigurã accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidenþialitate, pentru utilizarea datelor ºi informaþiilor geologice, cu plata tarifelor
pentru consultare, în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ Ofertele pentru concesionarea activitãþilor
miniere de exploatare se depun la Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale în termen de 90 de zile calendaristice de
la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 5. Ñ Condiþiile de participare, conþinutul minimal al
ofertelor ºi modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selecþie a ofertelor, runda 31/2002 Ñ
exploatare, care se oferã gratuit, la cerere, la sediul
Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
Art. 6. Ñ Solicitanþii vor primi, contra unor tarife
stabilite, caietul de sarcini întocmit pentru fiecare zãcãmânt
oferit spre concesionare.
Art. 7. Ñ Ofertanþii rãmân angajaþi prin termenii ofertelor
lor pentru toatã durata de valabilitate a licenþei solicitate.
Art. 8. Ñ Concursul public de oferte pentru concesionarea unor activitãþi miniere de exploatare se organizeazã în
conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998, ale
Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, apro-

bate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998, ale Legii
nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor ºi ale Normelor
metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind
regimul concesiunilor, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 216/1999.
Art. 9. Ñ (1) Deschiderea ofertelor va avea loc în
ºedinþã publicã, la sediul Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale. Data ºi ora ºedinþei publice de deschidere a ofertelor se anunþã la depunerea ofertelor.
(2) Nerespectarea conþinutului ofertelor ºi a coordonatelor zãcãmântului oferit determinã descalificarea ofertei.
Art. 10. Ñ (1) În cazul în care pânã la expirarea termenului limitã de depunere a ofertelor nu se depun cel
puþin douã oferte, Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale va proceda la republicarea anunþului publicitar,
iar procedura licitaþiei va fi reluatã de la etapa depunerii
ofertelor.
(2) Pentru continuarea desfãºurãrii concursului public de
ofertã este necesar ca dupã deschiderea plicurilor exterioare, precum ºi dupã deschiderea plicurilor interioare, care
conþin oferta tehnicã, cel puþin douã oferte sã întruneascã
condiþiile prevãzute de lege.
(3) În cazul în care nici în urma celei de a doua runde
nu se desemneazã nici un câºtigãtor, Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale va atribui concesionarea prin
negociere directã conform legii.
Art. 11. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
va analiza ofertele în termen de maximum 30 de zile ºi va
comunica rezultatul evaluãrii tuturor ofertanþilor.
Art. 12. Ñ Negocierea licenþelor de exploatare cu
câºtigãtorii concursului începe dupã finalizarea eventualelor
contestaþii ºi dureazã 30 de zile lucrãtoare.
Art. 13. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 8 mai 2002.
Nr. 93.
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ANEXÃ

LISTA

cuprinzând perimetrele de exploatare Ñ runda 31/2002

Nr.
crt.

Denumirea
perimetrului

Localizarea
perimetrului
(judeþul)

Suprafaþa
(km2)

1

2

3

4

Coordonate-Stereo Õ70
X

Resursa
mineralã

Y
5

6

1.

MIHÃIEªTI NORD

Cluj

1,421 600800
600780
600020
600030
599550
599550

377660
378950
378930
378440
377930
377350

Nisipuri silicioase ºi nisipuri caolinoase

2.

MIHÃIEªTI SUD

Cluj

1,216 599550
599550
599550
598520
598620

376700
377350
377930
377980
376725

Nisipuri silicioase ºi nisipuri caolinoase
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