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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.256/2018 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 și art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură a fost sesizată pentru aviz cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere 
de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, transmis 
prin adresa nr.PLx 262/2022 din data de 11 mai 2022. 

Avizul comisiei va fi transmis Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci, care au fost sesizate pentru dezbaterea pe fond a acestui act normativ. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 
şedinţa din 17 mai 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, cu amendamente respinse, 
prevăzute în anexa la prezentul aviz. 

În raport de conţinutul şi natura sa, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor 
ordinare.  

 
 

                           PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

                            Cătălin Drulă                                          Zacharie Benedek 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor
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Anexă 
A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 

la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor 
petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 

 
 

Nr. 
crt. 

Text proiect de lege Amendamente respinse/Autor Motivare 

0 1 2 3 
1. 5. Articolul 19 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
(8) Sumele datorate de titularii de acorduri 
petroliere referitoare la perimetrele offshore și 
onshore de adâncime ca impozit asupra 
veniturilor suplimentare, se colectează într-un 
cont special utilizat pentru finanțarea înființării 
și extinderii rețelelor de distribuție a gazelor 
naturale și a racordurilor la sistemul național de 
transport gaze naturale, precum și alte investiții 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. Repartizarea 
sumelor colectate se face prin hotărâre a 
Guvernului. Colectarea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare se administrează de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală, 
potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 

5. Articolul 19 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(8) Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere 
referitoare la perimetrele offshore şi onshore de 
adâncime ca impozit asupra veniturilor suplimentare 
și redevențe, se împart în mod egal tuturor 
persoanelor fizice de cetățenie română, după cum 
urmează: 
a) pentru persoanele aflate la pensie, care nu sunt 
participante la un fond de pensii administrat privat, 
astfel cum este definit în legea 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat, sumele se 
distribuie în conturi nou create la aceste fonduri de 
pensii administrate privat. Acestea vor putea în orice 
moment să retragă sumele primite; 
b) pentru persoanele asigurate în sistemul unitar de 
pensii publice care sunt participante la un fond de 
pensii administrat privat, astfel cum este definit în 
legea 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, sumele se distribuie sub forma de 
contribuții la fondurile de pensii administrate privat; 
c) pentru persoanele asigurate în sistemul unitar de 
pensii publice care nu sunt participante la un fond de 
pensii administrat privat, astfel cum este definit în 
legea 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, sumele se distribuie în conturi 
nou create la aceste fonduri de pensii administrate 
privat. Persoanele în această situație pot adera la 

Deficitul bugetului de pensii este 
estimat pentru anul 2022 la 13,5 
miliarde de lei. 
Acesta va crește în fiecare an, iar 
sporul natural negativ pe care îl 
înregistrează România ne indică 
faptul că nivelul deficitului își va 
continua creșterea. 
De asemenea, ne aflăm într-o criză 
energetică majoră cu repercusiuni 
pentru întreaga economie. Sunt astfel 
necesare investiții în industria 
energetică pentru a crește capacitatea 
de producție a energiei electrice în 
România. 
Totodată fondurile de pensii Pilon 2 
au avut un randament mediu între 
anii 2011-2021 de 8%. Astfel prin 
investirea banilor proveniți din 
veniturile obținute ca urmare a 
exploatării gazelor din Marea Neagră 
fiecare român va putea beneficia de o 
pensie decentă. 
Banii se întorc astfel în economia 
românească și în investiții în 
industrii cheie cum ar fi industria 
energetică și  industria petrochimică, 
valorificând astfel superior gazul 



orice fond de pensii sau pot fi repartizate aleatoriu în 
condițiile legii 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat. 
Punerea în aplicare a prevederilor art. 19 alin (8) vor 
fi stabilite prin Hotărâre de Guvern. 
(9') Articolul 25 din legea 411/2004 privind fondurile 
de pensii administrate privat se completează cu un 
nou alineat: 
(5) Administratorul este obligat să investească în 
valori mobiliare, tranzacționate pe piețe reglementate 
și supravegheate din România, emise de societăți din 
industria chimică, petrochimică și energie, cel puțin 
50% din fondurile primite din redevențe și impozit 
asupra veniturilor suplimentare. 
 
Grupul USR 
 

natural extras, reducându-se în 
același timp presiunea pe sistemul 
public de pensii. 

 


