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AMENDAMENT
la
Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere
de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

Nr.c
Forma trimisă la promulgare
rt.
1.
Art. 19 (7) Sumele datorate de titularii
de acorduri petroliere referitoare la
perimetrele offshore ca redevențe și
impozit asupra veniturilor suplimentare
se fac venit la Fondul special de
finanțare a contractelor de parteneriat
public – privat în conformitate cu

Amendamant

Motivare

La articolul 19 alineatul (7) se Programul național de gaze naturale a
modifică după cum urmează:
fost promovat în scopul sprijinirii
populației
prin
asigurarea
Art. 19 (7) Sumele datorate infrastructurii de transport, distribuție
de titularii de acorduri și rețele de gaze naturale necesare
locuințelor
și
pentru
petroliere
referitoare
la încălzirii
perimetrele
offshore
ca conservarea masei lemnoase existente

prevederile art. 13 alin. (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
39/2018 privind parteneriatul public
privat.

Autori:
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redevențe și impozit asupra
veniturilor suplimentare se
fac venit 50% la progamul
național de gaze naturale și 50
% la Fondul special de
finanțare a contractelor de
parteneriat public – privat în
conformitate cu prevederile
art.
13
alin.
(3)
din
Ordonanța de urgență a
Guvernului
nr.
39/2018
privind parteneriatul public
privat.

cât și pentru protejarea mediului
înconjurător.
Este necesară o distribuţie echilibrată,
pe termen lung, a beneficiilor între stat,
investitori și cetățenii români.
Având în vedere că doar 35% din
gospodării sunt conectate la rețeaua de
distribuție a gazelor naturale, avem
posibilitatea să creștem acest procent
foarte mic prin utilizarea a 50% din
sumele colectate atât pentru conectarea
celorlate gospodării, cât și pentru
constituirea de rețele noi.
Avem această oportunitate de creștere a
calității vieții și de reducere a costurilor
pentru încălzire a locuințelor.
Amendamentul reprezintă o alternativă
de alocare a sumelor preconizate în
conformitate cu așteptările cetățenilor
români.

