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Epilog la “epopeea offsore”.
Dupa vizionarea excelentului reportaj al doamnei Carmen Avram “Cum a
scapat Romania de gaze” si dupa 9 luni de implicare totala intr-o lupta fara
nicio miza personala (motiv pentru care nu putini m-au considerat cel putin
“excentric” daca nu nebun de-a binelea), acum la 13 zile de la adoptarea in
Camera a variantei finale a Legii, a venit vremea bilantului…
A avut vreun rost?…
A avut vreun rost razboiul asta pe care l-am luat (poate prea) personal, atata vreme cat Legea adoptata de
Camera aduce Romaniei de aproape doua ori mai putin decat aduceau legile in vigoare, in mod expres
exceptate de la aplicare pentru exploatatorii din Marea Neagra prin noua Lege? Caci am spus-o si o s-o mai
spun, Legea offshore adoptata este o lege proasta, umilitoare, o Lege adoptata de o tara care isi recunoaste
statutul de vasalitate in fata marilor puteri si, mai ales, a concernurilor si multinationaelor. Am spus
umilitoare pentru ca statul roman, adoptand aceasta Lege offshore, isi asuma rolul de sluga “obraznica” si
“nerecunoscatoare” care intinde mana si “ciupeste” cate ceva, fura niste firimituri de la stapanii sai… cate ceva
din ce a fost pana mai zilele trecute al sau. in fine… traim intr-o tara condusa de “oameni de stat” patrunsi de
“spiritul real-politic”-ului, expresie care nu e nimic altceva decat un eufemism al neaoselor “cozi de tpor” si
“suflete de sclavi”. Asta e…
Dar chiar si asa, stau sa ma intreb ce s-ar fi intamplat daca nu as fi initiat acest scandal in 4 Martie 2018.
Scandal preluat si amplificat de cateva voci curajoase din presa romaneasca cum ar fi Sorin Rosca
Stanescu, Ilie serbanescu, Bogdan Tiberiu Iacob, Iulian Capsali, Ion Coja, Patrick Andre de Hillerin,
Diaconescu Ioan Tiberius, Cornel Nistorescu si alte cateva condeie (rog a fi scuzat daca dintr-o regretabila
graba am uitat sa enumar pe cineva pe aceasta oricum prea scurta lista). Mesaj preluat si dus mai departe in
mediul virtual catre clasa politica, cu fota unui tunami, de catre dvs., prietenii mei, virtuali sau nu, cei care
ati aratat ca va pasa. Cei care ati cerut intr-un glas #intaiRomania!
Pentru a vedea daca aceasta “epopee” a avut rost sau nu, daca am reusit sa pastram ceva, macar putin, din ce
e al npstru, va trebui sa ne uitam de unde am plecat: de la un DEZASTRU!
Caci in Martie 2018, atunci cand am inceput acest razboi mediatic, fusese de curand adoptata in Senat
Legea Offshore (PL 408/2017), Lege conceputa de Guvernul Tudose si… sa nu uitam niciodata!, votata in
unanimitate la Senat de catre intreaga noastra clasa politica, de la stanga la dreapta! Am scris deja despre
aceasta varianta catastrofala a legii offshore in Corectnews, la data de 4 Martie 2018, un articol cu titlul “
Tradare nationala pe resurse!” http://www.corectnews.com/social/tr-dare-na-ional-pe-resurse
(
) - primul dintr-o lunga serie.

Deci DA! Pilonajul mediatic al celor cateva condeie despre care am vorbit si presiunea unei (prea mici)
parti din societatea a avut efecte!
in primul rand trebuie spus ca daca nu am fi declansat acest scandal in jurul Legii Offshore, aceasta ar fi
trecut pe nesimtite si pe “repede inainte” in varianta votata in primavara la Senat. Tot cu unanimitate… si doar
in favoarea exploatatorilor! Pe cand asa, politicienii nostri au trebuit sa invete niste roluri pe care nu le
cunosteau… cele ale unor persoane macar aparent responsabile si interesate de legile pe care le voteaza. De
unde si dezbaterile din comisii si foarte durele negocieri pe marginea acestei Legi…
Apoi, daca vom compara actuala lege cu cea adoptata in unaimitate la 12 Februarie 2018 la Senat, vom
constata ca in actuala lege a fost scos scandalosul “credit fiscal” (norma aceea care oferea exploatatorilor
avantaje fiscale in mod retroactiv si care facea statul roman dator vandut acestora), a fost definit “venitul
suplimentar impozitat”, a fost introdusa o suprataxare in trepte raportata la pretul de referinta al gazului
(impozitare care, chiar daca e de aproximativ trei ori mai mica decat in legislatia in vigoare - OG 7/2013 si
L 73/2018, totusi aduce ceva Romaniei, macar 10-12% din valoarea gazelor vandute), a fost reglementata
expres obligatia de a vinde pe o bursa romaneasca jumatate din gazul extras de la noi si a fost stabilit un
pret de referinta pentru impozitarea venitului suplimentar.
Ce inseamna aceasta, mai exact? Pai daca in varianta Legii offshore adoptata de Senat in februarie 2018
Romania atingea maxim 10-12% din valoarea gazelor sale vandute de exploatatori (si doar dupa ce acestia
isi vor fi obtinut retroactiv avantajele fiscale prin intermediul credit fiscal), in varianta actuala statul roman
atinge in jur de 23% din valoarea resurselor sale. stiu… e foarte, foarte putin, revoltator de putin. DAR E
APROAPE DE DUBLU FATA DE CE AM AVUT ATUNCI CAND AM PORNIT ACEST “RAZBOI”!
in mare, vorbim de aproximativ 10 miliarde de Euro aduse in plus la Bugetul Romaniei ca “prada de razboi”
in aceasta “conflagratie mediatica” pe resurse.
Putin. Dar pentru prima oara vocea noastra, a celor mici, a reusit sa ii forteze pe politicienii nostri sa ne
apere si interesele noastre, interesele celor pe care ar trebui sa ii reprezinte si in numele carora ar trebui sa
exercite suveranitatea nationala. Poate daca am fi fost mai multi si societatea civila ar fi avut o reactie mai
ferma, mai vizibila, poate… poate am fi obtinut mai mult.
Atasez mai jos variantele comparate ale celor doua texte de lege referitoare la fiscalitate - inima si scopul
final al acestei legi, dandu-va posibilitatea dvs. sa le confruntati si sa vedeti ce schimbari au fost aduse.
Un alt efect colateral al razboilului mediatic pe #resurse l-a resimtit Liviu Dragnea (care insa nu este o
victima colaterala!), caci eu unul sunt convins ca Dragnea nu ar fi fost condamnat in prima instanta daca nu
ar fi fost fortat de acest scandal pe #resurse , sa iasa sa afirme in conferinta de presa ce a urmat congresului
PSD din martie ca Romania trebuie sa profite si ea de bogatiile ei… Nu, nu am niciun dubiu ca sentinta din
21 Iunie 2018 are o legatura directa de cauzalitate cu discursul din 10 Martie al sefului PSD in cadrul
Congresului partidului de guvernamant… dar asta e o alta chestiune! Asta e… Un “barbat de stat” trebuie sa isi
asume nu doar beneficiile acetei pozitii, ci si enormele responsabilitati si riscuri… daca e barbat! E motivul
pentru care cred ca, daca ar fi fost constient in mod real de efectele adoptarii acestei Legi “si in favoarea
Romaniei”, ar fi trebuit sa mearga mai departe… si sa nu mai fi facut exceptii de la legile fiscale in vigoare
macar! Dar pentru asta, istoria va fi un judecator “nemitarnic”, corect, dar foarte aspru!
Nu in ultimul rand, acum, la sfarsitul acestui razboi, trebuie sa va fac cunoscut si numele eroului fara de
care Legea offshore votata de Senat nu ar fi ajuns mai intai la mine si mai apoi la dvs. Fara de care
Romania ar fi pierdut aproape totul din resursele sale din Marea Neagra! Este persoana cu care am vorbit,
m-am consultat, ba chiar m-am si certat uneori pe marginea acestei legi. Este persoana impreuna cu care
am scris probabil cea mai buna varianta a articolului 19 din Lege (care ar fi adus cel putin 50% in plus
Romaniei), varianta adoptata de Comisia economica de la Camera, si care ulterior, pentru motive pe care

nu le stim, a fost schimbata, ajungand la aceasta forma. Numele acestui adevarat functionar PUBLIC din
cadrul ANRM, despre care v-am mai scris, este Dorin Ursarescu. Eu, unul, i-am multumit si o sa-i mai
multumesc pentru ajutorul dat noua tuturor! La mai multi asa! si poate Romania ar mai avea o sansa…
Acum, avand in vedere “mesajele” si “avertizarile” exploatatorilor date in ultima vreme, ramane de vazut daca
razboiul chiar s-a terminat, sau daca avem parte doar de linistea inainte de asaltul final al exploatatorilor,
care, prin intermediul aliatului lor de nadejde, Presedintele KWI 69 (sase case si noua dosare), vor incerca
prin atacarea Legii la CCR sa revina la o varianta cat mai apropiata de cea adoptata in Senat in Februarie.
Ramane de vazut.
Voi incheia cu ceea ce a fost si va ramane, in mod indubitabil pentru mine, lectia pe care am invatat-o din
aceste ultime 9 luni:
Bogatia pentru prosti e un blestem si viata lunga pentru lasi este o pedeapsa.
Legea offshore in varianta adoptata la Senat in Februarie 2018 (PL 408/2017 la Senat)
Legea offshore in varianta adoptata la CD in 24 Octombrie 2018 (PL X 33/2018 la Camera
Deputatilor)
Art. 18 (1) Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate in curs
de executare la data intrarii in vigoare a prezentei legi beneficieaza, pe toata perioada derularii
acestora, de nivelul de redeventa, cotele procentuale de redeventa petroliera, pragurile de
productie bruta aferente acestor cote si de reglementarile fisacle existente la data intrarii in
vigoare a prezentei legi; incepand cu data intrarii in vigoare a perezentei legi, prevederile
Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare
obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale Ordonantei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri
speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile uletrioare, nu se aplica
titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetrele petroliere offshore aflate in curs de
executare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) ANRM si titularii de acorduri petroliere pot incheia acte aditionale la acordurile petroliere
referitoare la perimetre petroliere offshore aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a
prezentei legi pentru a reflecta la nvel contractual prevederile prezentului articol.
Art. 18. – Titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore aflate in curs
de executare la data intra?rii in vigoare a prezentei legi li se aplica?, pe toata? perioada derula?rii
acestora, nivelul de redevent?a?, cotele procentuale de redevent?a? petroliera?, pragurile de
product?ie bruta? aferente acestor cote s?i regimul fiscal specific aplicabil activita?t?ilor de
explorare, dezvoltare, exploatare s?i abandonare desfa?s?urate in baza acordurilor existente la
data intra?rii in vigoare a prezentei legi.

Art. 19 (1) in situatia in care titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetrele petroliere
offshore aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligati sa
plateasca orice sume percepute de autoritatile publice in plus fata de sumele care ar fi datorate in
conformitate cu prezenta lege, acestia vor fi indreptatiti la un credit fiscal integral calculat anual
pentru sumele suplimentare achitate; creditul fiscal va fi acordat sub forma unui drept de
restituire la nivelul cheltuilelilor sau costurilor pe care titularul le are prin plata sumelor
subplimentare prevazute in prezentul alineat.
(2) Data de referinta pentru stabilirea valorii creditului fiscal este data intrarii in vigoare a
prezentei legi si creditul fiscal se va clacula conform legislatiei in vigoare la intrarea in vigoare a
prezentei legi.
(3) Creditul fiscal reprezinta o creanta fiscala privind un drept de restituire, in sensul Legii nr.
207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi inscris intr-o declaratie fiscala depusa
la organul fiscal competente din subordinea ANAF, pana la data depunerii declaratiei anuale de
impozit pe profit.
(4) Suma reprezentand creditul fiscal se completeaza potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si
completrarile ulterioare, cu impozitul pe profit datorat pentru anul calendaristic pentru care se
epune declaratia fiscala.
(5) Declaratia fiscala depusa de titularul acordului petrolier reprezinta cerere de restituire in
sensul dispozitiilor privind compensare si restituirea din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(6) Daca creditul fiscal este mai mare
decat intreaga suma a impozitului pe profit datorat si nestins pentru anul calendaristic pentru care
se depune declaratia fiscala de impozit pe profit, titularul este indreptatit la restituirea sau
compensarea sumei excedentare cu celelalte impozite/taxe/redevente datorate la data depunerii
declaratiei fiscale prevazuta la alin. (5), in termen de 45 de zile la depunerea acesteia.
Solutionarea cererii de restituire sau compensare se face in conformitate cu Legea nr. 207/2015,
cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Verificarea declaratiei fiscale prevazuta la alin. (3), precum si regularitatea efectelor creditului
fiscal asupra bugetelor implicate se realizeaza de catre organul fiscal competent in colaborare cu
autoritatea publica care a instituit obligatia de plata suplimentara pentru care se acorda creditul
fiscal, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile
de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 19. – (1) Titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv
filialele acestora s?i/sau apart?inand aceluias?i grup de interes economic care desfa?s?oara?
efectiv atat activita?t?i de extract?ie, cat s?i activita?t?i de vanzare a gazelor naturale extrase din
aceste perimetre sunt obligat?i la calcularea, declararea s?i plata impozitului asupra veniturilor
suplimentare offshore.
(2) Prin venit suplimentar se int?elege diferent?a dintre pret?ul mediu ponderat al gazelor
naturale vandute din product?ia interna? proprie din perimetrele offshore s?i pret?ul de achizit?ie
a gazelor naturale din product?ia interna? pentru client?ii casnici s?i noncasnici in anul 2012,
respectiv 45,71 lei/MWh, inmult?ita? cu volumele de gaze vandute din product?ia interna? din
perimetrele offshore.

(3) Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore preva?zut la alin. (1) se calculeaza? prin
aplicarea unuia sau unor procente de calcul, dupa? caz, asupra veniturilor suplimentare
obt?inute din vanzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, as?a cum acestea sunt
determinate potrivit anexei nr. 2, impozit din care se deduce valoarea investit?iilor in segmentul
upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore t?ine seama de pret?ul de
referint?a? stabilit de ANRM pentru calculul redevent?elor. Tranzact?iile desfa?s?urate sub
pret?ul de referint?a? se impoziteaza? la pret?ul de
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referint?a?. Procentele de calcul a impozitului se calculeaza? pe baza pret?urilor de vanzare a
gazelor naturale practicate de ca?tre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre
petroliere offshore pe baza grilei de pret?uri de mai jos, ajustate anual incepand cu 1 ianuarie
2019 cu indicele anual al pret?urilor de consum, dupa? cum urmeaza?:
a) 30% din venitul suplimentar pentru pret?urile de pana? la 85 lei/MWh inclusiv;
b) 15% din veniturile suplimentare obt?inute in urma practica?rii unor pret?uri mai mari decat 85
lei/MWh s?i mai mici sau egale cu 100 lei/MWh;
c) 30% din veniturile suplimentare obt?inute in urma practica?rii unor pret?uri mai mari decat 100
lei/MWh s?i mai mici sau egale cu 115 lei/MWh;
d) 35% din veniturile suplimentare obt?inute in urma practica?rii unor pret?uri mai mari decat 115
lei/MWh s?i mai mici sau egale cu 130 lei/MWh;
e) 40% din veniturile suplimentare obt?inute in urma practica?rii unor pret?uri mai mari decat 130
lei/MWh s?i mai mici sau egale cu 145 lei/MWh;
f) 50% din veniturile suplimentare obt?inute in urma practica?rii unor pret?uri mai mari decat 145
lei/MWh s?i mai mici sau egale cu 160 lei/MWh;
g) 55% din veniturile suplimentare obt?inute in urma practica?rii unor pret?uri mai mari decat 160
lei/MWh s?i mai mici sau egale cu 175 lei/MWh;
h) 60% din veniturile suplimentare obt?inute in urma practica?rii unor pret?uri mai mari decat 175
lei/MWh s?i mai mici sau egale cu 190 lei/MWh;
i) 70% din veniturile suplimentare obt?inute in urma practica?rii unor pret?uri mai mari decat 190
lei/MWh.
(4) Limita maxima? a deducerii investit?iilor in segmentul upstream nu poate depa?s?i 30% din
totalul impozitului pe veniturile suplimentare offshore.
(5) Operatorii economici preva?zut?i la alin. (1) calculeaza?, declara? s?i pla?tesc lunar impozitul
suplimentar offshore, pana? la data de 25 a lunii urma?toare celei pentru care datoreaza?
impozitul.
(6) Modelul s?i cont?inutul declarat?iei privind impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore
se stabilesc prin ordin al pres?edintelui Agent?iei Nat?ionale de Administrare Fiscala?, in termen
de 30 de zile de la data intra?rii in vigoare a prezentei legi.

(7) in ma?sura in care aplicarea prezentelor prevederi impune emiterea de instruct?iuni cu privire
la impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore, acestea vor fi emise prin ordin comun al
ministrului finant?elor publice s?i al ministrului energiei, cu avizul ANRM.
(8) Sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore ca impozit
asupra veniturilor suplimentare se colecteaza? intr-un cont special utilizat pentru finant?area
infiint?a?rii s?i extinderii ret?elelor de distribut?ie a gazelor naturale s?i a racordurilor la sistemul
nat?ional de transport gaze naturale, precum s?i alte investit?ii stabilite prin hota?rare a
Guvernului. Repartizarea sumelor colectate se face prin hota?rare a Guvernului. Colectarea
impozitului asupra veniturilor suplimentare se administreaza? de ca?tre Agent?ia Nat?ionala? de
Administrare Fiscala?, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modifica?rile s?i completa?rile ulterioare.
(9) Valoarea cumulata? a investit?iilor in segmentul upstream, inregistrate in evident?a
contabila? potrivit reglementa?rilor legale in vigoare, de la intrarea in vigoare a prezentei legi
pana? in luna pentru care se calculeaza? impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore,
precum s?i valoarea investit?iilor din programele de lucra?ri realizate s?i aprobate de ca?tre
ANRM in baza acordurilor petroliere, care au fost inregistrate in evident?a contabila? pana? la
data intra?rii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza? lunar cu valoarea investit?iilor in
segmentul upstream deduse din impozitul pe veniturile suplimentare offshore. Deducerile se
aplica? pana? la atingerea valorii cumulate a investit?iilor in segmentul upstream, aprobate de
ca?tre ANRM s?i inregistrate in evident?a contabila? conform legilor in vigoare.
(10) in cazul instra?ina?rii investit?iilor pentru care s-a beneficiat de deducerea preva?zuta? la
alin. (3) s?i (4), deducerea acordata? se scade din valoarea cumulata? a investit?iilor in
segmentul upstream proport?ional cu raportul dintre valoarea investit?iilor cedate s?i valoarea
investit?iilor inregistrate in segmentul upstream in perioada de referint?a? in care a fost
acordata?.
(11) Investit?iile luate in calcul pentru deducerea din impozitul pe veniturile suplimentare nu pot
face obiectul altor deduceri.
(12) Investit?iile luate in calculul deducerii din impozitul pe veniturile suplimentare nu sunt luate in
calculul rezultatului fiscal al perioadelor de plata? a impozitului pe profit in sensul in care pentru
acestea nu sunt acceptate reduceri/scutiri de impozite sau deduceri de costuri, acestea fiind
considerate nedeductibile la calculul impozitului pe profit.
ADRESA: http://crct.ro/nty1

