Conferință de lansare
Proiect “Simplificarea legislatiei
in domeniile resurselor minerale si societatilor cu capital de stat”
Cod SIPOCA 388 - Cod SMIS2014+ 115784
Dată/oră: 16 octombrie 2018, ora 10.00
Locație: Phoenicia Grand Hotel
Bulevardul Alexandru Șerbănescu nr. 87, sector 1, București
Cuvânt de deschidere
Constantin Ivan, Secretar de Stat
10.30 – 11.00
Buna ziua dragi invitati,
Aceasta Conferinta are rolul de diseminare a informatiilor privind proiectul “Simplificarea
legislatiei in domeniile resurselor minerale si societatilor cu capital de stat” proiect cu finantare
din fonduri europene pentru doua domenii de referinta Resurse minerale neenergetice si Societati
cu capital de stat.
Pentru aceste doua domenii obiectivele urmarite se refera la simplificarea legislativa a actelor
normative in vigoare si elaborarea de politici publice.
In ceea ce priveste simplificarea legislativă, pentru realizarea activității de inventariere și analiză
/ simplificarea fondului activ al legislației pe cele doua domenii se va pune accent pe:
1.
Codul minier (realizarea unui compendiu cu reglementări care să acopere tot ciclul de
viață al obiectivului minier)
2.
Codul închiderilor de mine – simplificarea, actualizarea și comasarea reglementărilor
3.
Legea minelor sau normele de aplicare
4.
Legea insolvenței societăților
5.
Legislație pentru modernizarea societăților, fără distincție între cele publice sau private
6.
Compendiu legislativ pentru societățile cu capital de stat
De asemenea se vor contracta serviciile pentru elaborarea studiilor de impact și a politicilor
publice, precum si servicii juridice și de consultanță juridică pentru cele doua domenii de
interventie. Acestea vizează investigarea efectelor complexe ce rezultă din aplicarea politicilor
publice, definind o serie de acțiuni și măsuri, cu scopul de a asigura aplicarea unor politici
publice durabile și de impact asupra domeniilor vizate. Pe baza studiilor de impact se vor elabora
politici publice, se va asigura transparență decizională, legătura cu sindicatele, cu asociațiile
profesionale și dezbateri publice înainte de procesul de adoptare de către conducerea
ministerului.

Competența face diferența!
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În acest sens, se propun urmatoarele politici:

Domeniul resurse minerale
1.
Politica Resurselor Minerale ale României – pentru minerit durabil
2.
Strategia pentru materii prime – actualizarea listei cu resurse minerale critice pentru
România
și/sau, inventarierea resurselor, baze de date integrate prin Anuarul Resurselor Minerale ale
României

Domeniul societăți cu capital de stat
1.
Politica de administrare a societăților cu capital de stat / a activelor statului cu accent pe
competitivitate și eventual crearea de parteneriate publice private
2.
Politica de restructurare / reorganizare a societăților cu capital de stat
În urma finalizării achiziției de servicii de elaborare studii de impact, politici si servicii juridice și
de consultanță juridică si din consultarile publice ce se vor desfasura in cadrul activitatilor de
proiect pot apărea și alte oportunități/teme/politici care pot fi abordate in cadrul proiectului.
Tot în cadrul proiectului, vor avea loc și sesiuni de formare profesională și schimb de experiență
cu instituții publice cu atribuții similare in ceea ce privește monitorizarea și evaluarea politicilor
publice, din doua țări europene. Vor fi studiate cazuri din Olanda și Suedia, și/sau Portugalia,
Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia pentru a se determina care este cadrul care se aplica
conditiilor din tara noastra.
Acum, cateva cuvinte despre incadrarea in contextul european pentru care este esentiala
functionarea durabila a societatii moderne.
De exemplu, un aspect important il constituie asigurarea unui acces usor si constant la materii
prime, astfel ca s-a adoptat la nivel european Initiativa privind materiile prime- satisfacerea
celor mai importante necesitati ale noastre privind dezvoltarea si locurile de munca in Europe.
Aceasta a unit mai multe politici ale UE.
Astfel strategia se bazeaza pe trei piloni :
- Garantarea accesului la materii prime la pietele internationaleș
- Determinarea conditiilor de aprovizionare durabila cu materii prime a tuturor tarilor
europene
- Promovarea reciclarii acestora, deoarece resursele sunt limitate.
Pe un astfel de exemplu, se va studia si analiza legislatia aferenta si se vor crea politici publice
care sa atinga aceste principii strategice.
Multumesc pentru atentie!
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