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Parlamentul Rom6niei, Senat
Palatul Parlamentului
Calea L3 Septembrie L-3
Sector 5, Bucuregti, 050711

Parlamentul Romdniei, Camera Deputalilor
Palatul Parlamentului, str. lzvor nr.2-4
Sector 5, Bucuregti, 050563

in copie: Guvernul Romdniei
Polatul Victoria, Piata Victoriei, nr. 1

Sefior 7, BucureSti, 011791

Excelentele Voastre,

Distinsd Doamnd Prim-Ministru,

Domnului Cdlin-Constantin-Anton pOPESCU-TARICEAN U
Presedintele Senatului

Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEA
Pregedintele camerei Deputatilor

Domnului Vasile-Daniel SUCIU
Pregedinte, Grup parlamentar al Partidului Social Democrat

Doamnei Raluca TURCAN

Pregedinte, Cirup parlamentar al Partidului Nalional Liberal

Domnuluillie Dan BARNA

Pregedinte, Cirup parlamentar al Uniunii Salvati RomAnia

DomnuluiAttila KORODI

Pregedinte, Grup parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare
din Rom6nia

Domnului Varujan VOSGANIAN
Pregedinte, Grup parlamentar Alianla Liberalilor gl

Democratilor

Domnului Eugen TOMAC
Pregedinte, Grup parlamentar al Partidului Migcarea popularS

Domnului Varujan PAMBUCCTAN

Pregedinte, Grup parlamentar al minoritdlilor nalionale

Domnului Victor-Viorel PONTA
Lider deputati neafiliali, Reprezentant in Comitetr"rl liderilor
grupurilor parlamentare

Do a m ne i Vo si I ica-Viorico OAN Ct tA
Prim-Ministru

3 octombrie 20L8

Asocialia Rom6nd a Concesionarilor offshore din Marea Neagrd (ARCOMN) a participat la gedinfa din 2 octombrie
a Comisiei pentru Industrii gi Servicii din Camera Deputalilor in care s-a dezbdtut "Legea privind unele m6suri
necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de cdtre titularii de acorduri petroliere referitoare la
perimetre petroliere offshore" (Legea offshore), inainte de depunerea raportului final. in ciuda solicitSrilor
repetate ale ARCOMN de a avea oportunitatea de a analiza propunelrile de amendamente gi de a face cornentarii,
nu a fost pus la dispozilie niciun document pentru consultareinainte de gedinfa din 2 octombrie.

ln timpul sedinlei s-a votat impotriva solicitdrii unor membri ai comisiei de a asculta gi opinia industriei, iar ca
urmare reprezentanlii ARCOMN au considerat cd nu au altd opliune dec6t sd pbrdseasci sala.
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ARCOMN este disponibild si discute pe marginea acestor noi propuneri de amendamente, av6nd insd nevoie de
cdteva zile pentru a putea face o analiza detaliatd, deoarece abia in cadrul gedinlei sus-menlionate asociafia a
luat la cunogtinld de numdrul ridicat ti potenlialul impact al amendamentelor propuse. Din analiza preliminari,
fdcutd in timpul $edin1ei, a tabelului cu propunerile de amendamante, s-a putut observa impactul semnificativ
negativ asupra industriei offhsore gi a viabilitilii unor noi investi!fri, in cazul in care aceste amendamente sunt
adoptate.

t. Stabilitatea fiscala este complet inlSturati, ceea ce face imposilili luarea .deciziilor finale de investitie.
2' Posibilitatea obtinerii extinderii duratei totale a concesiunii, in timp util a fost inlSturatd.
3. Uttoducerea unui impo

deciziilor de investitii din cauza cresterii substantiale a nivelulr;i de taxare pentru industria offshore.
4. l'n afara faptului cd a fost introdus un nou im

aprobati de Senat:
o Procentele de calcul a impozitului pe veniturile suplimentar,e offshore au fost majorate;
o Deducerea pentru investitrii a fost limitat6la30% din impoi:itul pe veniturile suplimentare offshore;o Nu se permite deducerea la calculul impozitului pe profit a amortizdrii intregii investilii.

5. Se propun modificdri fundamentale in procesul de autorizare care, corelate cu legislalia existentd, fac
imposibil6 realizarea acestor proiecte.

Industria offshore necesitd investilii majore de capital fdcute tn avans cu mulli ani inainte de inceperea
producliei de 1itrei sau de gaze natu rale. Cadrul fiscal competitiv, stabil pe intreaga du ratd economicd a investitiei,
este un element esenlial pentru luarea deciziei finale de investilie in cazul proiectelor de dezvoltare. pe acest
cadru s-au bazattitularii atunci c6nd au investit peste 2 miliarde USDin explorare.

Pentru ca aceastd consultare sd fie relevantS, ar trebui sd se acorde industriei o perioadS de timp corespunzdtoare
pentru a rdspunde pe marginea propunerilor de amendamente, fiind necesar ca autoritdtile sd analizeze tn detaliu
observa!:iile primite. ln acest sens, vd rugdm respectuos sd luali in calcul un program corespunzitor de int6lniri
pentru a discuta observatiile 9i propunerile ce urmeazi a fi elaborate.

Membrii ARCOMN igi arat5, in continuare, disponibilitatea de a se intalni cu autoritdlile competente pentru a
comunica punctul de vedere al industriei.

Cu deosebiti consideratie,

Asociatia Romiini a Concesionarilor Offshore din Marea Neagrb
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Director Executiv
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