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Biriș Goran devine membru al Asociației Române a Companiilor de Exploatare și
Producție Petroliera

Biriș Goran a devenit membru susținator al Asociației Române a Companiilor de Exploatare și Producție
Petroliera (“ROPEPCA”), asociație româna care a adus împreuna participanți activi din industria de
explorare și producție de petrol și gaze din România prin scopul lor comun de a milita pentru crearea de
oportunitați investiționale sustenabile, stabilitate fiscala și de reglementare pentru un cadru legislativ
adecvat evoluției și inovației din domeniu. Misiunea ROPEPCA este sa creeze o poziție unitara pentru
sectorul onshore de țiței și gaze din România și, pentru realizarea acestui obiectiv, Asociația dorește
creșterea gradului de conștientizare generala asupra industriei și a importanței sale pentru economia
naționala și pentru piața muncii.
“Suntem bucuroși sa putem susține Asociația Româna a Companiilor de Exploatare și Producție Petroliera prin
expertiza noastra juridica și fiscala. Noi credem în valorile promovate de asociație și consideram ca stabilitatea și
corectitudinea fiscala sunt primordiale în crearea unui cadru investițional etic în sectorul petrolului și al gazelor
naturale”, a declarat Gabriel Biriș, Co-Managing Partner.
“Ne implicam activ în proiectele ROPEPCA pentru adaptarea legislației din domeniul energiei și a resurselor
naturale la realitațile actuale. Ca avocați, ne dorim norme legale funcționale, clare și coerente cu legislația cadru și
cu reglementarile internaționale aplicabile în România”, a declarat Dana Dunel Stancu, Coordonarea Practicii de
Energie și Resurse Naturale.
Biris Goran este o societate de avocatura de business înființata în 2006, cu o echipa formata din peste 45 de
avocați și consultanți fiscali. Biriș Goran ofera o gama larga de servicii de avocatura de business cu accent pe
domenii precum: taxe, tranzacții imobiliare, drept societar, fuziuni și achiziții, concurența, litigii, dreptul muncii,
finanțari, insolvența, energie și resurse naturale, protecția datelor, IP și IT&C.
Majoritatea avocaților seniori și a partenerilor au experiența în cadrul firmelor internaționale. Domeniile de
practica ale Biriș Goran sunt incluse frecvent printre cele mai bune din țara de publicații precum Chambers Europe
și European Legal 500.
De la înființarea sa în anul 2012, Asociatia Româna a Companiilor de Explorare si Producție Petroliera si-a
propus sa fie un promotor al industriei petroliere, pentru sprijinirea dezvoltarii, diversificarii și competitivitatii
industriei. ROPEPCA reunește cele mai active companii din industrie: ADX Energy, Amromco, Expert Petroleum,
Fora Oil & Gas, Hunt Oil, NIS Petrol, Oilfield Exploration Business Solutions, OMV Petrom, Panfora Oil and Gas
(MOL Group), Sand Hill Petroleum Romania, Stratum Energy, Vermilion Energy, Serinius Energy precum și
membrii susținatori.
În prezent, membrii ROPEPCA dețin majoritatea acordurilor de concesiune petroliera pentru blocurile de
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dezvoltare și producție onshore din România, reprezentând pentru anii 2014-2018 investiții cumulate de peste 5
miliarde de euro, contribuții catre bugetul de stat de 11 miliarde de euro, dar și crearea și menținerea a 14,000 de
locuri de munca.

page 2 / 2

