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PROIECT  
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 
 CAMERA DEPUTAŢILOR     SENATUL 
 
 

LEGE  
privind interzicerea explorărilor şi exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte 

de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea) hidraulică 

şi anularea licenţelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care 

recurg la această tehnică 
 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege 
 
 

Art. 1.  

(1) Se interzice folosirea tehnologiei de fracturare hidraulică, a şocurilor hidraulice, a 

forărilor hidraulice, a fracturării/fisurării şi/sau a oricărei denumiri care ar descrie 

introducerea/injectarea în foraje subterane a unui amestec de apă sau orice alt fluid sau 

substanţe în amestec cu chimicale, elemente sau componente, propani şi fluide, precum şi 

altor mecanisme aflate la o presiune mai mare de douăzeci atmosfere (20 atm.), în timpul 

procesului de explorare şi/sau exploatare şi producţie a hidrocarburilor lichide sau gazoase 

pe teritoriul României, inclusiv platforma continentală a Mării Negre. 

(2) În definirea fluidelor şi substanţelor chimice prevăzute la alin. 1 intră substanţele 

toxice, puternic cancerigene/carcinogene, mutagene şi biocide, precum: alfa-metil-etil-

izopropil-benzen, benzen, toluen, xilen, izopropanol, etilen-glicol, 2-butoxi-etanol, sodă 

caustică, metanol, motorină, naftalină, 2,2 dietanol-amină, etil-benzen, formaldehidă, acid 

sulfuric, clorură de benzen, cumen, etil-mercaptan-uree, acid nitrilo-acetic, fenol, dimetil-

formaldehidă, di-2-etil-fenil-ftalat, acril-amidă, acid fluorhidric, anhidrită ftalică, 

acetaldehidă, acetofenonă, oxi-etilenă şi oxi-propilenă, cupru reactiv atomic, para-xilen, 

săruri de plumb alături de toate celelalte substanţe neidentificate ce pot avea efectul celor de 

mai sus. 

(3) În cazul folosirii fracturării curate, fără utilizarea de substanţe chimice, toxice şi 

biocide şi în parametrii prevăzuţi la alin. 1, operatorii titulari ai licenţelor de explorare/ 

exploatare nu pot folosi surse de apă care sunt folosite pentru alimentarea cetăţenilor cu apă 

potabilă, precum: baraje de suprafaţă, puţuri de alimentare din pânză freatică, râuri cu debite 

medii sub 200 m3/s. 
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(4) Se interzice orice formă de fracturare hidraulică în zonele cu densitate mai mare 

de 20 de cetăţeni pe kilometru pătrat. 
 

Art. 2.  

(1) În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, titularii 

licenţelor exclusive de explorare a zăcămintelor de hidrocarburi lichide sau gazoase vor 

remite către autoritatea competentă care a emis licenţa un raport prin care să se precizeze 

tehnicile folosite în cadrul activităţilor lor de explorare. Autoritatea competentă publică 

aceste rapoarte în Monitorul Oficial al României, Partea I, în maximum 30 de zile. 

(2) În situaţia în care titularii licenţelor exclusive de explorare/exploatare nu trimit 

raportul prevăzut la alin. (1) sau dacă în raport se menţionează recurgerea, efectivă sau 

eventuală, la foraje urmate de fracturarea hidraulică a rocilor sau de orice alte operaţiuni 

descrise la art. 1, alin. 1, licenţele exclusive de explorare/exploatare se anulează.  

(3) În termen de 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

autoritatea competentă va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista licenţelor 

exclusive de explorare anulate. 
 

Art. 3. Fapta de a folosi foraje urmate de fracturarea hidraulică a rocilor fără a fi 

declarată către autoritatea competentă în raportul prevăzut la art. 2, alin. (1) constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu (1) la trei (3) ani sau cu amendă de la 50 

000 lei la 2 000 000 lei. 
 

Art. 4. Guvernul României transmite anual Parlamentului României un raport cu 

privire la evoluţia tehnicilor de prospecţiune, explorare şi exploatare a zăcămintelor de 

hidrocarburi lichide sau gazoase situate pe teritoriul şi în subsolul naţional şi al platformei 

continentale. 
 

Art. 5. În cuprinsul prezentei legi a fost folosită terminologia specifică astfel cum 

este definită la art. 3 din Legea minelor nr. 85 /2003, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

Art. 6. Dispoziţiile legale contrare prezentei legi se abrogă. 

 
 
Preşedintele Camerei Deputaţilor,       Preşedintele Senatului, 
      Zgonea Valeriu Ştefan      Antonescu George Crin Laurenţiu 
 


