
EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.76/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate,
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.205/2002, cu modificările ulterioare, ajustarea
preţului la produsul apă grea se poate face în baza parametrului “cursul de
schimb valutar”  al leului faţă de  dolarul SUA, în cazul în care acesta se
modifică cu cel puţin 5% faţă de nivelul existent la data precedentei ajustări.

În condiţiile actuale, în care de la ultima ajustare a preţului apei
grele (27 august 2002) şi până în prezent, parametrul de ajustare a înregistrat
o diminuare de 1,8% faţă de creşterea minimă de 5% impusă de actul
normativ sus menţionat, preţurile materiilor prime, materialelor şi pieselor
de schimb au înregistrat majorări de 13,8%, iar tarifele serviciilor şi
prestaţiilor, majorări de 9,1%.

Datorită faptului că apa grea este un produs final, până la
îndeplinirea condiţiei de ajustare, în costurile acestui produs, aşa cum reiese
din cele prezentate mai sus,  se înregistrează toate majorările de preţ ale
materiilor prime, pieselor de schimb şi diverselor prestaţii.

Urmare acestor majorări de preţuri, acumulate în costurile de
exploatare dar necuprinse în preţul de livrare al apei grele, aprobat conform
Avizului Oficiului Concurenţei nr.3130/27.08.2002, în perioada 1 august
2002-30 iunie 2003, sucursala ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome
pentru Activităţi Nucleare de sub autoritatea Ministerului Economiei şi
Comerţului a înregistrat pierderi în sumă de 73.062 milioane lei.

Menţionăm faptul că, deşi în această perioadă, unitatea a
obţinut reduceri substanţiale ale consumurilor specifice de materiale, energie
electrică şi termică cuprinse între 3,2 – 21,0%  şi s-a realizat o depăşire a
programului de fabricaţie a apei grele cu 6,4%, lipsa de corelare dintre
costurile de exploatare şi preţul de livrare aprobat a condus la înregistrarea
pierderilor mai sus arătate.

Din cele prezentate mai sus, rezultă că  nivelul preţului de
livrare al apei grele nu este corelat cu nivelul preţurilor de intrare, cauza
constituind-o parametrul de ajustare, respectiv cursul mediu de schimb al
leului faţă de dolarul SUA.
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Dealtfel, utilizarea parametrului de ajustare bazat pe ultimul
indice de consum este motivat şi de faptul că materiile prime, materialele şi
piesele de schimb sunt de provenienţă românească care nu sunt dependente
de fluctuaţia cursului valutar leu/dolar SUA.

Apare astfel necesitatea ca, pentru apa grea, preţul să se
stabilească cu luarea în considerare a parametrului de ajustare bazat pe
ultimul induce al preţurilor de consum publicat de Institutul  Naţional de
Statistică.

Aşa fiind, s-a impus modificarea prevederilor alineatului (3) al
articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001, în sensul
eliminării sintagmei “apa grea”.

De asemenea,  anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.36/2001 se modifică astfel: la coloana a doua – Parametrii de ajustare -, în
dreptul produsului  “ apa grea”,  s-a înlocuit  “ cursul de schimb valutar “  cu 

“ indicele preţurilor de consum”.
Prin aceste măsuri se urmăreşte deblocarea mecanismului

economico-financiar la sucursala ROMAG-PROD pe seama faptului că
preţul apei grele se va forma în funcţie de indicele preţurilor de consum al
materiilor prime, materialelor şi pieselor de schimb, ceea ce va conduce la
diminuarea pierderilor înregistrate.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a
adoptat Legea pentru  aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.76/2003 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul
preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului
Concurenţei.
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