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                                                                          Bucureşti, 18.05.2022 

                                                                             Nr.4c-8/278 
 

AVIZ 
 

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 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare 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, 

trimis cu adresa nr. PL-x262/2022 din 11 mai 2022 și înregistrat cu nr.4c-

8/245/2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.256/2018. Potrivit expunerii de motive, propunerea legislativă vizează 

adoptarea unui set de măsuri privind stabilitatea regimului fiscal şi de redevenţe 

petroliere, precum şi eliminarea impozitării suplimentare a v4eniturilor pentru 

preţurile de vânzare la care investitorii nu realizează supraprofituri (între 45,71 

lei/MWh şi 85 lei/MWh), cu menţinerea grilei de impozitare în urma practicării unor 

preţuri mai mari de 85 lei/MWh. De asemenea, este propusă creşterea de la 30% la 

40% a nivelului maxim pentru deducerea investiţiilor din segmentul upstream 

pentru determinarea impozitului suplimentar, eliminarea limitării deducerii 

investiţiilor pentru calculul impozitului pe profit, reglementarea regimului fiscal 
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pentru perimetrele onshore de adâncime mai mari de 3000 m şi eliminarea utilizării 

preţului de referinţă în determinarea bazei de calcul a impozitului asupra veniturilor 

suplimentare. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 461/26.04.2022, avizează favorabil 

proiectul de lege cu observaţii şi propuneri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  

cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României în sedința din 

data de 11.05.2022. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 17 mai 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a 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. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională.   

 

 

PREȘEDINTE 
George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 

 
 
Consilier parlamentar,  
Alina Alexandriuc 
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