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RAPORT

La Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind siguranţa
operaţiunilor petroliere offshore

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale, prin adresa nr. 
L225/2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
raportului asupra Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.165/2016 privind 
siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, iniţiată de către Achiţei Vasile-Cristian - senator PNL; Bica 
Dănuţ - senator PNL; Bîca lulian-Mihail - senator PNL; Bumb Sorin-Ioan - senator PNL; Chirteş loan- 
Cristian - senator PNL; Cristina loan - senator PNL; Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; Gorghiu Alina- 
Ştefania - senator PNL; loan Raluca-Gabriela - senator PNL; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin - senator 
PNL; Pauliuc Nicoleta - senator PNL; Potecă Vasilică - senator PNL; Scântei Laura-Iuliana - senator PNL.

Dezbaterile asupra propunerii legislative au avut loc în şedinţa din 03 mai 2022.
în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, la dezbateri au participat reprezentanţii: Ministerului Energiei, Autorităţii Naţionale 
de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere offshore, cu modificările şi completările ulterioare.

în concret, propunerea legislativă vine în întâmpinarea clarificărilor şi observaţiilor solicitate de 
Comisia Europeană prin scrisoarea de punere în întârziere emisă în cauza 2021/2150 - procedură de 
infringement referitoare la implementarea şi aplicarea incorectă a Directivei 2013130/UE privind siguranţa 
operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore şi de modificare a Directivei 2004/35/CE şi comunicată României 
în luna septembrie 2021, precum şi măsurile asumate prin răspunsul transmis de statul român către Comisia 
Europeană, în sensul modificării şi completării articolelor de lege care nu au fost transpuse întocmai cu 
dispoziţiile Directivei în vederea remedierii neconcordanţelor sesizate de comisie.

Astfel fiind, propunerea legislativă are în vedere armonizarea legislaţiei în vigoare şi întărirea 
legislaţiei secundare emisă de autoritate, în scopul aplicării corecte a tuturor măsurilor dispuse de autoritate 
pentru reducerea riscului de accident major la nivelul minim acceptabil şi face o diferenţiere, acolo unde este 
necesar, între instalaţii/sonde noi şi cele deja existente.

Prin propunerea legislativă se reglementează definirea unor termeni specifici activităţii de offshore, 
termeni ce pot influenţa semnificativ siguranţa unor astfel de operaţiuni petroliere, prin precizarea tuturor 
operaţiunilor desfăşurate la un cablu sau conductă submarină, cu scopul de a stabili ce nave pot pătrunde în 
zona de siguranţă a instalaţiilor, având în vedere evitarea inducerii unor riscuri suplimentare.
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De asemenea, se propune o completare a sancţiunilor contravenţionale pentru a evita tergiversarea 
punerii în aplicare a dispoziţiilor introduse prin Legea nr. 321/2018 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor 
petroliere offshore.

Ministerul Energiei susţine propunerea legislativă, motivat de faptul că aceasta face posibilă 
alinierea legislaţiei naţionale cu obiectivele Directivei (UE) 2013/30 şi sistarea în viitor a cauzei de 
infringement de către Comisia Europeană.

Ministerul Finanţelor a reţinut faptul că aplicarea măsurilor propuse prin iniţiativa legislativă 
generează un impact bugetar pozitiv care nu poate fi cuantificat, întrucât veniturile din amenzi au un caracter 
sancţionator pentru cazurile de neîndeplinire a dispoziţiilor legii şi nu au caracter de regularitate din punct de 
vedere al frecvenţei încasărilor, astfel încât nu se poate estima numărul cazurilor de încălcare a dispoziţiilor 
legale.

Ministerul Afacerilor Externe a reţinut faptul că modificările aduse Legii nr. 165/2016 vizează 
aspecte tehnice, care se încadrează în marja internă de reglementare şi aspecte ce corectează legislaţia 
naţională armonizată, pentru asigurarea compatibilităţii cu Directiva 2013/30/UE.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a propus modificarea art. 4, având în vederea 
necesitatea transpunerii complete a articolului corespondent din Directiva 2013/30/UE şi a rezolvării unor 
aspecte ridicate de Comisia Europeană în scrisoarea de punere în întârziere, precum şi armonizarea în mod 
corespunzător a articolelor din cuprinsul propunerii legislative cu prevederile art. 4.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, propunerea legislativă.
Consiliul economic şi social a avizat favorabil propunerea legislativă.
Consiliul Concurenţei a avizat sub nr. RG/3660 din 21.04.2022 propunerea legislativă.
Comisia economică, industrii şi servicii a transmis aviz favorabil.
Comisia pentru mediu a transmis aviz favorabil.
Membrii comisiei au analizat propunerea legislativă, punctele de vedere exprimate, avizele primite şi 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport de admitere.
Faţă de cele prezentate, Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale supune 

Plenului Senatului pentru dezbatere şi adoptare raportul de admitere şi propunerea legislativă.
în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare 

şi urmează a fi supusă votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92, alin.(7), pct. 1 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul este prima 
Cameră sesizată.

SECRETAR,
Senator Cornel-Cristian RESMERITĂ

PREŞEDINTE,
Senator Istvân-Ldrânt ANTAL
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