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Secliunca 1
Titiul actului normativ
LEGE
pentru modificarea compictarea Legii nr. 256/2018
privind uncle masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare
la perimetre petroliere offshore

Scefiunea a 2-a Motivul emitcrii actului normativ
Asigurarea securitatii energetice este obiectivul csential al politicii energetice a
Romaniei, in acord cu cel exprimat §i la nivel european.
Unul dintre obiectivele strategice asumate prin Programul de Guvemare, este
modificarea §i completarea Legii offshore nr.256/2018 in vederea demararii proiectelor
strategice de dezvoltare §i exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra pentru
cre§terea securilatii energetice, reducerea dependenfei de gaze de import §i asigurarea
tranzitiei catre surse de energie curate.

1. Dcscrierea situatiei actuate

1 .

Productia de gaze naturale din Romania, onshore §i offshore acopera aproximativ 30%
din productia de energie primara a Jarii. Zonele de productie onshore de gaze naUirale
ale Romaniei au fost intens exploatate in ultimul secol, productia fiind in prezent intr-o
continua descrejtere. Productia interna de gaze naturale in scadere a fost compensata
prin importuri, ceea ce a dus la venituri mai mici la bugetul de stat, cre?terea deficitului
de cont curent, pierderi de locuri de munca precum §i costuri mai mari pentru populatie
§i Industrie.
in vederea dezvoltarii resurselor interne de gaze naturale, un aport semnificativ il
pot avea resursele din Marea Neagra, eare necesita insa investijii substantiale in
activitatile de explorare §i dezvoltare.
in ultimii 15 ani operatorii din sector au investit peste 3,5 mid USD in proiecte de
explorare, dezvoltare §i productie de gaze naturale offshore, din care aproximativ 2,5
miliarde de dolari in activitatile de explorare §i peste 1 miliard de dolari in activitati de
dezvoltare §i redezvoltare pentru zacaminte existente. Aceste proiecte, orientate spre
punerea in valoare a noi resurse, sunt initiate de investitori cu experienta, care §i-au
asumat riscuri considerabile la momentul la care au luat decizia de a invest! in proiectele
de explorare din Marea Neagra, pe baza premise! mentinerii unui climat legislativ stabil
pentru toata durata prevazuta in acordurile petroliere.
Pe langa costurile ridicate de explorare, dezvoltare §i exploatare in general,
activitatea de explorare in zone de frontiera precum Marea Neagra, are rate de succes
reduse. In plus, riscurile asumate sunt foarte mari deoarece doar 20-30% din sondele de
explorare offshore se concretizeaza in descoperiri comerciale.
Durata de viata a proiectelor offshore este mult mai mare comparativ cu alte
proiecte de investitii, fiind necesari, in anumite cazuri, peste zece ani de la confirmarea
descoperirilor zacamintelor pana la faza de productie.
Un alt rise asociat proiectelor de explorare, dezvoltare §i productie de gaze
naturale offshore este legat de incertitudinile tehnice $i geologice pe care investitorii §i
le asuma in etapele de explorare, amplificat de lipsa unei infrastructuri offshore in
amonte.
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Obtinerea increderii investitorilor, in general, §i asigurarea conditiilor minime
necesare realizarii investitiilor specifice in perimetrele offshore din Marea Neagra se
realizeaza prin: a) stabilitatea fiscala
a redeventelor; b) dezvoltarea unui cadru
legislativ competitiv §i stabil necesar valorificarii pe termen lung a resurselor naturale.
Impactul asupra economiei romane§ti a investitiilor specifice pentru exploatarea
descoperirilor de gaze naturale, precum §i pentru continuarea operatiunilor de explorare
§i evaluare a unor noi resurse de hidrocarburi in perimetrele offshore din Marea Neagra
este semnificativ. Acesta se va concretiza prin cre§terea securitatii energetice, contributii
semnificative la bugctul de stat, locuri de munca §i o mai buna pozitionare a Romaniei
pe harta energetica a Europe!.
Din perspectiva impactului asupra mediului, gazele naturale au emisii
considerabil mai mici de poluanti atmosferici §i ccl mai important, reprezinta cel mai
curat dintre combustibilii fosili, emisiile de carbon pe unitatea de energie fund cu 40%
mai mici decat ale carbunelui. Gazele naturale din Marea Neagra au un rol crucial in
tranzitia energetica a Romaniei §i pot sprijini dezvoltarea noilor surse de energie, cum
ar fi hidrogenul.
Continuarea investitiilor in perimetrele romane§ti offshore din Marea Neagra
necesita un cadru de reglementare §i fiscal adecvat, care sa permita cre§terea §anselor ca
investitorii sa ia deciziile de investitii, in contextul riscurilor crescute §i a provocaritor
tehnice mentionate mai sus.
in prezent, tinand cont de parametrii de taxare in vigoare, estimarile indica o
rentabilitate redusa a acestor proiecte de investitii,
in trecut, a fost recunoscuta nevoia de stabilitate fiscala a acestor proiecte, inca
de la momentul incheierii acordurilor petroliere §i implicit, a deciziilor initiale de
investitii, potrivit prevcderilor din Legea petrolului nr. 134/1995: Art. 13 (5); Legea
petrolului nr, 238/2004: Art. 31 (2) ?! Art. 61 (1); Ordonanta de Urgenta a Guvemului
nr. 160/1999 privind instituirea unor masuri de stimulare a activitatii titularilor de
acorduri petroliere §i subcontractantilor acestora, care desfajoara operatiuni petroliere in
perimetre marine ce includ zone cu adancime de apa de peste 100 metri, aprobata prin
Legea nr. 399/2001 (OUG nr.160/1999): Art. 1, precum §i in clauzele de stabilitate
cuprinse in acordurile petroliere individuale.

2. Schimbari preconizate

in vederea sustinerii proiectelor de dezvoltare a resurselor de gaze naturale din
Marea Neagra §i pentm a impulsiona producatorii din Romania sa investeasca in
prelungirea duratei de viata a zacamintelor existente este propus un set de amendamente
la cadml legislativ specific proiectelor offshore, care are ca obiective:

1,

1.

Stabilitatea fiscala §i a principiilor de piata libera

2.

Sistem fiscal competitiv

Stabilitatea fiscala este un principiu fundamental in baza caruia investitorii iau
deciziile de investijii tinand cont de costurile semnificative ale investitiilor
offshore, durata indelungata a realizarii proiectelor ?! riscurile specifice ridicate
ale investitiilor offshore detaliate mai sus. in acest sens, se impune clarificarea §i
completarea prevederilor privind stabilitatea regimului fiscal fi de redevente
petroliere incluse in Legea Offshore.
Stabilitatea principiului de pia{a libera este esentiala pentru investitori, avand in
vedere nivelul ridicat al investitiilor in acest segment.
2. Pentru a obtine un sistem fiscal competitiv §i a pemiite investitorilor un nivel
normal al rentabilitajii, este necesara eliminarea impozitarii suplimentare a
veniturilor pentru preturile de vanzare la care investitorii nu realizeaza
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supraprofituri (intre 45,71 lei/MWh 51 85 lei/MWh), cu menpnerea grilei de
impozitare in cazul veniturilor suplimcntare obtinute in urtna practicarii unor
preturi mai mari de 85 lei/MWh.
Impozitul pe veniturile suplimentare §i impozitui pe profit
sunt doua
impozite diferite §i de aceea este necesara 0 baza impozabila corespunzatoare,
determinata in mod adecvat. Cele doua impozite au reguli diferite de dcterminare,
a?adar, potrivit practicii intemationale relevante, nu se justifica limitarea unui
drept de deducere stabilit prin reguli general aplicabile impozitului pe profit, prin
deducerea aplicabila pentru impozitul pe veniturile suplimentare ,
De asemenea, se propune cre§terea de la 30% la 40% a nivelului maxim pentru
deducerea investitiilor din segmentul upstream pentru determinarea impozitului
suplimentar, pentru a incuraja investitiile in acest sector,
in plus, se propune eliminarea limitarii deducerii investitiilor pentru
calculul impozitului pe profit, pentru a asigura respectarea principiului Codului
Fiscal care prevede ca toate sectoarele de activitate sa fie tratate uniform. In
prezent, aceasta limitare impiedica operatorii offshore sa deduca amortizarea
tuturor investitiilor efectuate, datorand impozit pe profit la o baza impozabila
artificial marita, fund astfel discriminati comparativ cu restul agentilor
economici.
Totodata de reglementeaza regimul fiscal pentru perimetrele onshore
de adancime mai mari de 3000m
Se propune eliminarea utilizarii pretului de referinja in determinarea bazei de
calcul a impozitului asupra veniturilor suplimentare. in acest fel, sunt respectate
principiile fiscalitatii prevazute de Codul Fiscal §i Romania se va alinia cu practica
intemationala referitoare la determinarea impozitelor upstream pe baza preturilor
realizate.
Modificarile propuse reflecta practica intemajionala in industria de petrol ?! gaze.
Conform unui studiu realizat in luna iunie 2021 de compania de consultants
PwC, ’’Studiu comparativ privind impozitarea specifics a productiei de gaze
naturale offshore din Europa”, in anul 2020, Romania avea cea mai mare rata
efectiva de impozitare a sectorului de gaze naturale offshore (23%) comparativ cu
restul de state europene relevante pentru productia offshore, de aproximativ 4,3 ori
mai mare decat media acestora, estimata la 5,3%.
Acest nivel ridicat de impozitare efectiva arata necesitatea modificSrii
regimului fiscal, astfel incat acesta sa devinS atractiv investipilor, cu atat mai mult
in contextui tranzijiei energetice. Astfel, pentru restabilirea echilibrului §i a
competitivitatii regimului fiscal este necesara modificarea Legii Offshore (Legea
nr. 256/2018).

3. Altc informa(ii

Sec^iunca a 3-a

1. Impactul macroeconomic

Impactul socio-economic al proicctului de act normativ
Impactul la nivel macroeconomic al proiectelor de exploatare a descoperirilor
de gaze naturale, precum §i continuarea operatiunilor dc explorare §i evaluarea a unor
noi resurse de hidrocarburi in perimetrele offshore din Marea NeagrS, include:
•
Cre§terea investitiilor de capital vor actiona ca un catalizator pentru cre^terea
economics a Romaniei
•
Cre§terea veniturilor bugetare
•
Crearea sau mentinerea de locuri de munca
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Cre^lerea contributiei la produsul intern brut
Cre^terea securitatii in aprovizionarea energetica
Dezvoltarea fumizorilor locali §i a comunitatilor locale
Accesul la tehnologii de ultima ora;
imbunatatirea balanjei de plaji externe a Romaniei
Cre?terea §anselor ca Romania sa se pozitioneze ca important pol energetic
regional.

1^1 Impactui asupra mediului
concurcn^ial

Nu este cazul.

domeniului ajutoarelor

dc stat
2. Impactui asupra mediului de afaceri

Modificarile ?! completarile introduse prin proiect sunt de natura sa stimuleze pozitiv
firmele implicate direct, contractorii si alte companii din lantul de aprovizionare pentru
industria offshore precum ?i sectoarele conexe, inclusiv cele care pot asigura o
prelucrare superioara a gazelor naturale (ex, industria petrochimica, ingra§aminte
agricole, generarea de energie electrica, transporturi pe baza de gaz natural licheflat
sau comprimat, dezvoltarea retelelor de distribute gaze naturale, productia de hidrogen
§i alti noi combustibili cu emise reduse de carbon.

2^1. Impactui asupra sarcinilor

Nu este cazul.

administrative
2^2. Impactui asupra tntrcprinderilor

Modificarile §i completarile introduse prin proiect vor stimula dezvoltarea

mici ;i mijlocii

intreprinderilor mici §i mijlocii implicate in sectorul offshore, a industriilor conexe,
precum §i a celor afectate pozitiv de impactui economic indirect §i indus generat dc
proiectele offshore.

3. Impactui social
4. Impactui asupra mediului

5. Alte informatii

Nu este cazul.
Impact pozitiv asupra mediului, gazele naturale avand emisii considerabil mai mici de
poluanti atmosferici si, cel mai important, reprezinta cel mai curat dintre combustibilii
fosili, emisiile de carbon pe unitatea de energie fiind cu 40% mai mici decat ale
carbunelui.

Nu au fost identificate.
Sec^iunea a 4-a

Impactui financiar asupra bugetului genera] consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cSt $i pe termen lung (pe 5
ani)
- mii lei -
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Indicator!

]

Anul

Urmatorii

Media

curent

4 ani

pc 5 ani

2

3

4

5

6

2022

2023

2024

2025

2026

7

1. Modillcari ale veniturilor bugetare, plus/minus, din

Conform studiului „Contribu{ia proiectelor de explorare ?i productie a

care:

hidrocarburilor din Marca Neagra la dezvoltarea economiei romane§ti’’

a)

buget de stat, din acesta:

realizat de compania de consultant^ Deloitte in luna mai 2018,

(i)

b)

impozit pe profit

dezvoltarea proiectelor upstream offshore de gaze naturale poate aduce

(ii) impozit pe venit

pe perioada derularii lor (orizont 23 ani),venituri totale la bugetul de stat,

bugete locale:

in valoare de 26,0 mid. USD, media anuala fiind dc 1,13 mld.USD,

(i)

genercaza suplimentar 71,3 mid. USD in PIB-ul Romaniei §i creeaza

impozit pe profit

c) bugetu! asigurarilor sociale de stat:
(i)

contributii de asigurari

§i/sau mentine in medie peste 30 de mii de locuri de munca anual in
Romania pe intreaga perioada.
Estimarile rezultate arata ca fiecare mid. USD investit in activitati
offshore de titei §i gaze naturale in Romania genereaza suplimentar 3 mid.
USD in PIB-ul Romaniei in urmatorii 23 ani. Mai mult, contribuie direct
ji indirect cu venituri de 1,9 mid. USD la bugetul de stat §i creeaza §i/sau
mentine in medie 2.198 de locuri de munca anual in Romania pc intreaga
perioada (2018-2040).
EfectuI dezvoltarii cu succes a proiectelor upstream offshore s-ar
propaga, de asemenea, in scctoarele conexe (de exemplu, transportui §i
distributia de gaze naturale) dar §i in alte industrii (de exemplu, industria
chimica, petrochimica §i productia energiei electrice pe baza de gaze
naturale), unde investitii de aproape 9 mid. USD ar fi posibile in urma
surplusului de gaze §i competitivitatii economice astfel create. La randul
lor, aceste investitii ar conduce la infiintarea §i mentinerea a cca. 42.000
de locuri de munca pana in 2040, la un impact cumulat estimat de 18,3
mid. USD asupra veniturilor la bugetul de stat, precum §i la un surplus
cumulat de aproape 99 mid. USD in productia nationals de bunuri §i
servicii intre 2020 §i 2040,
Trebuie remarcat faptul ca aceste beneficii ar putea fi obtinute fara nicio
noua cheltuiala publica directa. Dimpotriva, o cre^tere a productiei ar
suplimenta veniturile la bugetul public national, fara a genera cheltuieli
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suplimentare pentru statul roman. Beneficiile unui astfel de stimulent ar
trebui, prin urmare, sa fie atractive In scopul recuperarii decalajului fata
de tarile UE mai bine dezvoltate.
In plus, aceste resurse suplimentare de gaze naturale, devenind comercial
viabile, ar contribui la asigurarea aprovizionarii sustenabile a Romaniei
cu energie, la atingerea tintelor de decarbonizare pe termcn lung, precum
§i la dezvoltarea infrastructurii nationale, sau a alter industrii cu valoare
adaugata mare, cum ar fi chimia si petrochimia.

2. Modiilcari ale chcltuiclilor bugetare plus/minus, din

Nu este cazul.

care:

Dependenta Romaniei de importunle de gaze naturale se poate majora

a)

buget de stat, din acesta;

semnificativ, ajungand la 53% In anul 2030, In conditiile nedezvoltarii

(i)

rezervelor din Marea Neagra §i pe fondul declinului natural al productiei

b)

cheltuieli de personal

(ii) bunuri §i servicii

onshore §i cre§terii consumului, ceea ce va genera un impact major

bugete locale:

asupra securitatii energetice.

(i)

Mentinerea unui grad redus de dependenta de importuri este

cheltuieli de personal

(ii) bunuri §i servicii

conditionata de dezvoltarea rezervelor de gaze naturale din Marea

c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i)

cheltuieli de personal

(ii)

bunuri si servicii

Neagra.

3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a)

buget de stat

b)

bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea cre$terii chcltuielilor

Nu este cazul.

bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor

Nu este cazul.

bugetarc
6.

Calcule

detaliate

privind

fundamentarea

modificarilor veniturilor gi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informatii
Secflunea a S-a
Efectele proicctului dc act normativ asupra legislatiei in vigoare
1.

Masuri

normative

necesarc

pentru

aplicarea

prevederilor proiectului de act normativ:
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a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau
abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmea2a a fi elaborate in vederea
implementarii noilor dispozitii.
1^1 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu
Icgislatia in domeniul achizitiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu
legisla^ia comunitara in cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3.Masuri normative necesarc aplicarii directc a actelor
normative comunitarc
4. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene
5. Alte acte normative $i/sau documentc internafionale
din care decurg angajamente
6. Alte informalii
Secfiunca a 6-a
Consultarile efectuate in vcdcrea elaborarii proicctului de act normativ
1. Informafii privind procesul de consultare cu
organiza|ii neguvernamentale, institute de cercetare $i
alte organisme implicate
2. Fundamentarea alcgcrii organizalulor cu care a avut loc
consultarea, prccum $i a modului in care activitatea acestor
ot^anizatii cste legata de obiectul proiectului de act normativ
3. Consultarile organizate cu autorita^ile administrafiei
publice locale, in situafia in care proicctui de act
normativ are ca obiect activitaii ale acestor autorita|i, in
condifiile Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura dc consultare a structurilor asociative ale
autoritatilor
administraiiei publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4.

Consultarile

desfa^urate

in

cadrul

consiliilor

interministeriale, in conformitate cu prevederile Hotararii
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Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
intcrministcriale permanente
5. Tnformafii privind avizarca catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprcm de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic $i Social
d) Consiliul Concurenfei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informatii
Secfiunea a 7*a
Activitafi de informare publica privind elaborarea $1 impicmcntarea proiectului de act normativ
1. Informarea societa^ii civile cu privire la nccesitatca
elaborarii proiectului de act normativ
2. Informarea societa^ii civile cu privire la eventualul
impact asupra

mediului in

urma implementarii

proiectului de act normativ, precum $i efecteic asupra
sanatatii $i securita^ii cetafenilor sau diversita^ii
biologicc
3. Alte informatii
Secilunea a 8-a
Masuri de implementare
1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act
normativ de catre autoritafile administratiei publicc
centrale $i/sau locale — inflintarea unor noi organisme
sau extinderea competentelor institutiilor cxistente.
2. Alte informatii
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Initiator!:

