ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI
FUNCTIONAREA SC CONVERSMIN SA BUCUREŞTI

1.

Cadru legal de funcţionare al S.C. CONVERSMIN S.A.:
a) Hotărârea Guvernului nr. 313/04.04.2002, privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin” S.A., publicată în
Monitorul Oficial nr. 264/19 aprilie 2002;
b) Modificări:
Hotărârea Guvernului nr. 173/13.02.2003, pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 313/04.04.2002, privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin” S.A.,
publicată în Monitorul Oficial nr. 117/24 februarie 2003;
Hotărârea Guvernului
nr.
1158/23.07.2004,
pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 313/04.04.2002, privind înfiinţarea
Societăţii Comerciale de Conservare şi Închidere a Minelor „Conversmin”
S.A., publicată în Monitorul Oficial nr. 699/03 august 2004;

2. Cadru legal general privind activitatea în domeniul închiderii minelor:
a) Legea Minelor nr.85/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 197/27 martie
2003;
Modificări: :
- Legea nr. 237/07.06.2004 pentru modificarea Legii Minelor nr. 85/2003;
- Legea nr. 284/11 octombrie 2005, privind completarea Legii Minelor nr.
85/2003;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 101/octombrie 2007 pentru modificarea si
completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004.
b) Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003 - privind aprobarea Normelor pentru
aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 772/04
noiembrie 2003;
Modificări: :
- Hotărârea Guvernului nr. 431/23.03.2004 privind modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 - privind aprobarea Normelor pentru aplicarea
Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 303/06 aprilie 2004
c) Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 172/26.09.2003, privind
aprobarea formei contractului de execuţie de lucrări de închidere a minelor şi
refacere a mediului/conservare, publicat în Monitorul Oficial nr. 887 şi 887 bis
din 12 decembrie 2003;
-Model de contract
-Specificatii Tehnice
-Metoda de masurare
-Lista de Cantitati
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d) Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 782/17.11.2004 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a
specialiştilor în activitatea de proiectare şi verificare a planurilor de închidere a
obiectivelor miniere şi a proiectelor tehnice de execuţie a lucrărilor miniere, a
specialiştilor în activitatea de asistenţă tehnică - dirigenţie de şantier pentru lucrări
miniere si a specialiştilor în activitatea de execuţie a lucrărilor miniere, publicat în
Monitorul Oficial nr. 56/18.01.2005;
e) Ordinul Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 537/03.08.2004 privind
mandatarea Direcţiei Generale Resurse Minerale, prin Grupul pentru Coordonarea
Programului de Închidere şi Ecologizare a Minelor, să preia în numele statului,
anexele tehnice şi dependinţele a căror demontare poate periclita securitatea
lucrărilor, de la agenţii economici care au avut în administrare sau în concesiune
minele şi carierele pentru care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a
Guvernului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.
926/2003, publicat in: Monitorul Oficial nr. 771 din 23 august 2004;
f) Ordinul Ministerului Industriei şi Resurselor nr.273/2001 privind aprobarea
Manualului de închidere a minelor, publicat în Monitorul Oficial nr.649 bis /17
octombrie 2001;
g) Hotărârea Guvernului nr. 632/ 05.08.1999 privind unele măsuri pentru folosirea
şi valorificarea bunurilor reprezentând dependinţe si anexe tehnologice de la
minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului,
publicată în monitorul Oficial nr. 379/ 09.08.1999;
h) Ordinul Ministerului Industriei şi Resurselor nr. 234/08.09.1999 pentru
aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 632/ 05.08.1999
privind unele măsuri pentru folosirea şi valorificarea bunurilor reprezentând
dependinţe si anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost
aprobată prin hotărâri ale Guvernului, publicat în Monitorul Oficial nr.
448/15.09.1999;
i) Ordinul INSPECTORATULUI DE STAT IN CONSTRUCŢII - I.S.C. –
GUVERNUL nr. 595/06.08.2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a
diriginţilor de şantier publicat în Monitorul Oficial nr. 621/10.092007;
3. HOTĂRÂRI DE GUVERN privind conservarea, închiderea definitivă
monitorizarea factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere:

şi

ETAPA I:
Hotărârea Guvernului nr. 816 / 1998:
- privind conservarea şi închiderea definitiva a unor mine şi cariere;
- Monitorul Oficial nr. 443/20 noiembrie 1998.
ETAPA a II-a:
Hotărârea Guvernului nr. 17 / 1999:
- privind închiderea definitiva şi conservarea unor mine şi
etapa a II-a;
- Monitorul Oficial nr. 14/20 ianuarie 1999.
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cariere,

ETAPA a III-a:
Hotărârea Guvernului nr. 720 / 1999:
- privind aprobarea programului pentru conservarea si închiderea definitiva a
unor mine si cariere, etapa a III-a;
- Monitorul Oficial nr. 443/13 septembrie 1999
ETAPA a IV-a:
Hotărârea Guvernului nr. 493 / 2000:
- privind aprobarea Programului pentru conservarea şi închiderea definitiva a
unor mine şi cariere, etapa a IV-a;
- Monitorul Oficial nr. 284/22 iunie 2000;
- Modificări: - modificat si completat de Hotărârea Guvernului nr. 1.001 /
2000, publicată în Monitorul Oficial nr. 540/01.11.2000.
ETAPA a V-a:
Hotărârea Guvernului nr. 602 / 2001
- privind aprobarea închiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a V-a;
- Monitorul Oficial nr. 369/9 iulie 2001;
- Modificări: - Hotărârea Guvernului nr. 336/2003 pentru modificarea anexei
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii
definitive a unor mine si cariere, etapa a V-a, publicată în Monitorul Oficial nr.
222/3 aprilie 2003.
ETAPA a VI-a:
Hotărârea Guvernului nr. 898 / 2002
- privind aprobarea închiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a VI-a;
- Monitorul Oficial nr. 645/30 august 2002.
ETAPA a VII-a:
Hotărârea Guvernului nr. 926 / 2003
- privind aprobarea conservării, închiderii definitive si monitorizării factorilor de
mediu postînchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a;
- Monitorul Oficial nr. 602 din 25 august 2003.
ETAPA a VIII-a:
Hotărârea Guvernului nr. 1846 / 2004
- privind aprobarea conservării, închiderii definitive si monitorizării factorilor de
mediu postînchidere a unor mine si cariere, etapa a VIII-a;
- Monitorul Oficial nr. 1112 din 27 noiembrie 2004.
ETAPA a IX-a:
Hotărârea Guvernului nr. 1008 / 2006
- privind aprobarea definitive si monitorizării factorilor de mediu postînchidere a
unor mine si cariere, etapa a IX-a;
- Monitorul Oficial nr. 692 din 14 august 2006.
ETAPA a X-a:
Hotărârea Guvernului nr. 644/2007
- privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu
postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a X-a, şi modificarea unor acte
normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere;
- Monitorul Oficial nr. 469 din 12 iulie 2007.
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ETAPA a XI-a
Hotararea Guvernului nr.997/2010
- privind aprobarea inchiderii definitive si monitorizarii postinchidere a starii de
siguranta a obiectivului si a factorilor de mediu a unor mine si cariere, etapa a XI-a, si
modificarea unor acte normative in domeniul inchiderii unor mine si cariere
Monitorul Oficial nr.692 din 15 octombrie 2010
4. Legislaţie complementară
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005:
- privind protecţia mediului;
- cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 195 din 22
decembrie 2005; LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006; ORDONANŢA DE
URGENŢA nr. 57 din 20 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 114
din 17 octombrie 2007.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005:
- privind prevenirea si controlul integrat al poluării;
- cu modificările si completările aduse de LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2006.
3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007:
- privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului
- MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007
4. Hotărârea Guvernului nr. 349/2005:
- privind depozitarea deşeurilor;
- MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 10 mai 2005.
5. ORDINUL MMDR/MEF nr. 818 A.K./1.687/V.V. din 28 mai 2007
- privind actele de reglementare necesare închiderii iazurilor de decantare
aferente perimetrelor miniere;
- MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2007.
6. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 51/1996
- privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje,
echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de
productie;
- MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 12 februarie 1996.
7. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 273/1994
- privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora;
- MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994
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8. LEGE nr. 15/1994
- privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale
- MONITORUL OFICIAL nr.242 din 31 mai 1999.
9. LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005
- privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea
minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28
ianuarie 2005
- MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 17 iunie 2005
10. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 28/ 2008
- privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
- MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 22 ianuarie 2008
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