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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
                                                                                    

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI 
SERVICII 

 
 

București, 27.03.2018 
Nr. 4c-3/519/2017 

  
 

 
 
 

 COMISIA PENTRU MEDIU ȘI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 DOMNULUI PREȘEDINTE CUPĂ ION  

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar II asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din 

Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, transmis cu 

adresa nr. P.L.x. 380 din 23 noiembrie 2017. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi 

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

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

     

 
 

PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 
 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 

 
 

București, 27.03.2018 
Nr. 4c-3/519/2017 

 
 
 
 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R  II 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 pentru 

modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore 

 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii împreună cu Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea 

nr.165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, transmis cu adresa nr. P.L.x. 380 

din 23 noiembrie 2017, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/519 din 23 noiembrie 2017. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.694/29.08.2017, avizează favorabil proiectul de lege cu 

observaţii şi propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 17 

octombrie 2017. 

 Comisia pentru muncă și protecție socială, prin avizul nr.4c-7/1073 din 06 noiembrie 

2017, a avizat favorabil proiectul de lege. 

 Ordonanța Guvernului supusă dezbaterii și aprobării are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.165/2016, în sensul ca Autoritatea Competentă de Reglementare a 

Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră să fie condusă de un preşedinte cu rang de 

secretar de stat şi de doi vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-

ministrului pe o perioadă de 5 ani. Prin actul normativ se modifică şi normele care reglementează 

incompatibilitatea pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, precum şi modalitatea de 

încetare din funcţie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedinţilor. Totodată, se preconizează ca, în 

caz de indisponibilitate temporară a preşedintelui, reprezentarea legală să revină unuia dintre 

vicepreşedinţi, desemnat în acest sens de preşedinte. 
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 Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în şedinţa din 13 martie 

2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19  membri ai comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat domnul Offenberg Iulian, 

președinte în cadrul Autorității Competente de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore 

la Marea Neagră. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru industrii și servicii  

au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranţa 

operaţiunilor petroliere offshore, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

ordinare.  

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. 

(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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  Anexa 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 165/2016 privind siguranța 

operațiunilor petroliere offshore 

 
Nr. 
crt. 

Text OG nr.17/2017 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
privind aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr.17/2017 pentru 

modificarea art. 8 din  
Legea nr. 165/2016 privind siguranța 

operațiunilor petroliere offshore 

Nemodificat  

2.  Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 17 din 30 august 2017 
pentru modificarea modificarea art. 8 din 
Legea nr. 165/2016 privind siguranța 
operațiunilor petroliere offshore,  
adoptată în temeiul art. 1 pct. III poz. 4 
din Legea nr. 161/2017 privind abilitatea 
Guvernului de a emite ordonanțe, și 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 703 din 30 august 
2017.  

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 17 din 
30 august 2017 pentru modificarea art. 8 din Legea 
nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor 
petroliere offshore,  adoptată în temeiul art. 1 pct. 
III din Legea nr. 161/2017 privind abilitatea 
Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 
30 august 2017, cu următoarele modificări: 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

3. Titlul Ordonanţei 
ORDONANŢĂ  

pentru modificarea art. 8 din Legea 
nr. 165/2016 privind siguranța 

operațiunilor petroliere offshore 

 1. Titlul ordonanței se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„ORDONANŢĂ 
pentru modificarea și completarea art. 8 din 
Legea nr. 165/2016 privind siguranța 
operațiunilor petroliere offshore” 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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4. Art unic. – La articolul 8 din Legea nr. 
165/2016 privind siguranța operațiunilor 
petroliere offshore, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.572 din 28 iulie 2016, cu modificările 
și completările ulterioare, alineatele (14) 
și (15) și partea introductivă a alineatului 
(16) se modifică și vor avea următorul 
cuprins:  
 
 
 
 
 
”(14) Autoritatea competentă este 
condusă de un președinte cu rang de 
secretar de stat și de doi vicepreședinți 
cu rang de subsecretar de stat, numiți 
prin decizie a prim-ministrului pe o 
perioadă de 5 ani. Președintele 
reprezintă autoritatea competentă în 
relațiile cu terții. În lipsa președintelui, 
atribuțiile sale se exercită de 
vicepreședintele desemant în acest sens 
prin ordin al președintelui. 
 
(15) Calitatea de președinte și de 
vicepreședinte este incompatibilă cu 
exercitarea funcțiilor publice, cu 
excepția activității didactice, în 
condițiile legii. Președintelui și 
vicepreședinților le sunt interzise 
exercitarea, direct sau prin persoane 
interpuse, a activităților de comerț și 
participarea la administrarea sau la 

 2. Articolul unic se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Articol unic. – Articolul 8 din Legea nr. 
165/2016 privind siguranța operațiunilor 
petroliere offshore, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.572 din 28 iulie 
2016, cu modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum 
urmează:  
 
«1. Alineatele (14), (15) și partea introductivă a 
alineatului (16) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
(14) Autoritatea competentă este condusă de un 
președinte cu rang de secretar de stat și de doi 
vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți 
prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 
ani. Președintele reprezintă autoritatea competentă 
în relațiile cu terții. În lipsa președintelui, atribuțiile 
sale se exercită de vicepreședintele desemant în 
acest sens prin ordin al președintelui. 
 
 
 
(15) Calitatea de președinte și de vicepreședinte 
este incompatibilă cu exercitarea funcțiilor publice, 
cu excepția activității didactice, în condițiile legii. 
Președintelui și vicepreședinților le sunt interzise 
exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a 
activităților de comerț și participarea la 
administrarea sau la conducerea unor societăți 
reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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conducerea unor societăți reglementate 
de Legea societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, regii autonome 
sau organizații cooperatiste. 
 
(16) Mandatele președintelui și 
vicepreședinților încetează:”  
 
 

ulterioare, regii autonome sau organizații 
cooperatiste. 
 
 
 
 
(16) Mandatele președintelui și vicepreședinților 
încetează:”  
 
2. După litera f) a alineatului (16) se introduc 
două noi litere, literele g) și h), cu următorul 
cuprins: 
„g) pentru exercitarea funcției cu gravă 
neglijenţă care are ca urmare perturbarea 
semnificativă a siguranței operațiunilor 
petroliere offshore; 
h) pentru încălcarea gravă sau îndeplinirea cu 
rea-credință a obligațiilor ce le revin. »” 
 
Autor: Comisia pentru industrii și servicii 

5.   Art. II – În tot cuprinsul legii sintagma 
„Autoritatea Competentă de Reglementare a 
Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea 
Neagră” se înlocuiește cu sintagma „Autoritatea 
Națională de Reglementare a Operațiunilor 
Petroliere Offshore la Marea Neagră”. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 
Șef birou, Cristina Neicu     


