
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind 

siguranţa operaţiunilor petroliere offshore 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din                   

9 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 

privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, adoptată în temeiul 

art. l pct. III. 4 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 666 din 11 august 2017, cu următoarele completări şi modificări: 

 

1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduc două 

noi puncte, cu următorul cuprins:  

„- La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou 

alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 

«(5) Operatorii au obligaţia să încheie cu autoritatea 

competentă un acord privind siguranţa operaţiunilor petroliere şi să 

suporte cheltuielile convenite pentru dezvoltarea capacităţii de prevenţie 
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şi/sau de răspuns în cazul accidentelor majore, monitorizarea factorilor 

de mediu, know-how, expertize, legislaţie şi studii de impact, transfer de 

tehnologie şi perfecţionare profesională, necesare realizării atribuţiilor 

acesteia în îndeplinirea funcţiilor sale. Sumele aferente cheltuielilor 

convenite se vor vira de către operatori eşalonat într-un cont distinct 

deschis de autoritatea competentă cu această destinaţie şi vor fi 

evidenţiate ca atare.»  

 

- La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

«(5) Autoritatea competentă este instituţie publică finanţată din 

venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului. Din veniturile proprii realizate se 

vor asigura cheltuieli curente şi de capital, constituirea de fonduri pentru 

acordarea de stimulente şi sporuri, precum şi cheltuieli pentru achiziţia 

de bunuri şi servicii care se efectuează pentru realizarea activităţii 

autorităţii competente în îndeplinirea funcţiilor sale.»” 

 

2. La articolul unic, după punctul 2 se introduc două noi 

puncte, punctele 3 şi 4, cu următorul cuprins: 

„3. La articolul 8, după alineatul (139) se introduce un nou 

alineat, alineatul (1310), cu următorul cuprins: 

«(1310) Salariul personalului majorat în condiţiile alin. (138) nu 

poate depăşi salariul preşedintelui autorităţii competente.» 

 

4. La anexa nr. 3 punctul I, punctul 6 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

«6. Rambursarea către autoritatea competentă de către operatori 

sau proprietari a costului îndeplinirii atribuţiilor acesteia în temeiul 

prezentei legi;»” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 21 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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