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AVIZ 
asupra  

proiectului de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la 

perimetre petroliere offshore  

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind unele 
măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de 
acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut inițiativa legislativă 
menţionată mai sus, în şedinţa din 11 aprilie 2018. 

 Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul Consiliului Legislativ. 

 În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil.  

 Precizăm că în timpul ședinței domnul deputat Năsui Claudiu-Iulius-Gavril - 
grup parlamentar USR a formulat un amendament, care în urma supunerii la vot a 
fost respins. Amendamentul respins se regăsește in anexa prezentului aviz. 

PREŞEDINTE, 
 

Marius - Constantin BUDĂI 
 
 

Expert parlamentar 
Cristina Dicu 
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ANEXA 
AMENDAMENT RESPINS 

 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii: 

Lege  
privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri 
petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 

Nemodificat  

2.  Art.18.-(1) Titularii de acorduri petroliere referitoare la 
perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la 
data intrării in vigoare a prezentei legi beneficiază, pe 
toată perioada derulării acestora, de nivelul de redevență, 
cotele procentuale de redevență petroliera, pragurile de 
producție bruta aferente acestor cote și de reglementările 
fiscale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi; 
începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, 
prevederile Ordonanței Guvernului  nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obținute ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările 
și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului 
nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru 
impozitarea exploatării resurselor naturale, altele 
decât gazele naturale, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.261/2013, cu modificările 
ulterioare, nu se aplică titularilor de acorduri petroliere 
referitoare la perimetre petroliere offshore aflate în curs de 
executare la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

1. La articolul 18 alineatul (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
Art.18.-(1) Titularii de acorduri petroliere referitoare la 
perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare 
la data intrării in vigoare a prezentei legi beneficiază, pe 
toată perioada derulării acestora, de nivelul de redevență, 
cotele procentuale de redevență petroliera, pragurile de 
producție bruta aferente acestor cote și de reglementările 
fiscale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi; 
începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, 
prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra venituri lor 
suplimentare obținute ca urmare a dereglementării 
prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările 
și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului 
nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru 
impozitarea exploatării resurselor naturale, altele 
decât gazele naturale, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.261/2013, cu modificările 
ulterioare, nu se aplică titularilor de acorduri petroliere 
referitoare la perimetre petroliere offshore. 
Autor: Deputat USR - Claudiu Năsui 
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