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Catastrofã la Marea Neagrã

m fãcut cu mai solut dramatice pe care le va avea de
multã vreme în suferit litoralul românesc, ca o conseurmã, împreunã cu cinþã directã a modului în care vor deavocatul Dan Chi- curge operaþiunile de exploatare ºi de
tic, o dezvãluire transport a unor bogãþii uriaºe, pe care
vizând
Dumnezeu ni le-a dat nouã ºi
modul în
generaþiilor viitoare ºi nicidecare este
cum unor societãþi strãine.
fraudat statul român, prin exCând am scris despre descoploatarea zãcãmintelor de
perirea Domino din perimetrul
gaze dintr-un singur perimedenumit Neptun Deep, estimat
tru din Marea Neagrã, denude cãtre cei care îl vor exploata
mit Neptun Deep. Iar prejudi- SORIN ROªCA între 48 ºi 82 miliarde metri
ciul adus, asupra cãruia voi STÃNESCU cubi de gaze naturale
reveni, este cu adevãrat cutre(http://www.corectnews.com/p
murãtor. Între timp, avem imaginea olitics/mega-atac-la-siguran-na-ional)
catastrofei în întregul ei. ªtim ce se va , perimetru din care statul român nu se
întâmpla cu toate resursele de petrol ºi va alege cu absolut nimic, nu
gaze din Marea Neagrã, cine va cunoºteam un detaliu. ªi anume cã, din
câºtiga de pe urma lor, prin ce ingine- motive pur negustoreºti, societãþile
rie românii nu se vor alege cu nimic ºi care au fãcut explorarea din perimemai ºtim ºi care sunt consecinþele ab- trele offshore , finalmente în benefi-

ciul Exxon Mobil, OMV ºi LukOil, au
exagerat mult valoarea cheltuielilor
legate de prospectare ºi au minimalizat
în mod deliberat valoarea realã a resurselor identificate. Asta s-a întâmplat
pentru a prezenta unor guverne, în
mod straniu ºi suspect din ce în ce mai
binevoitoare, cifre din care sã rezulte
cã investiþiile societãþilor strãine sunt
uriaºe ºi extrem de riscante, în timp ce
beneficiile sunt foarte mici.
Cum-necum, au reuºit performanþa
de a obþine un proiect de lege clocit de
Cioloº, pus la încãlzire de Grindeanu
ºi promovat de Guvernul Tudose ºi
aprobat în Senatul României, urmând
ca în aceste zile sã aibã loc o dezbatere
ºi în Camera Deputaþilor, care este
camerã decizionalã.
Conform acestui proiect de lege,
statul român nu primeºte absolut nimic
din cantitatea preconizatã între 48 ºi

82 de miliarde de metri cubi de gaz, cu
excepþia redevenþelor, care, procentual, probabil sunt printre cele mai
mici din lume.
Deºi aceste redevenþe vor intra în
bugetul statului, proiectul a mai venit
cu o jonglerie oribilã, numitã credit fiscal, rezultatul fiind cã, din milã faþã
de respectivele multinaþionale, vom
renunþa pânã la urmã la dreptul legitim
de a legifera in viitor impozitele pe supraprofit ºi vom ramane doar cu
echivalentul prãpãditelor de
redevenþe.
Cred cã este necesar sã clarificãm
un lucru.
Proiectul de lege mai prevede cã titularii acordurilor petroliere sunt obligaþi sã achiziþioneze bunuri ºi servicii
de la persoane juridice române cu capital deþinut în proporþie de peste 25%
de persoane fizice ºi juridice române.

Titularii acordurilor petroliere au obligaþia ca cel puþin o pãtrime din numãrul total de angajaþi utilizaþi în vederea
acordurilor petroliere sã fie cetãþeni
români cu rezidenþã fiscalã în România. Greu de crezut cã se va întâmpla
aºa ceva întrucât nici forarea, nici
asamblarea conductelor pe fundul
Mãrii Negre ºi nici conductele de pe
litoral nu presupun sub nici o formã
munca specializatã care ar putea fi
rezovatã de români.
Dar aceste exploatãri offshore nu
au nevoie de forþã de muncã autohtonã decât accidental. Probabil cã
nu se va produce niciun fel de transfer de tehnologie în beneficiul statului nostru.
Ceea ce nu ºtiam în urmã cu câteva
sãptãmâni când am fãcut dezvãluiri ºi
ºtim acum, este cã, aºa cum vom dovedi, conductele care vor transporta pe-

trolul ºi gazele vor avea diametre corespunzãtoare unor capacitãþi de câteva
ori mai mari decât cele raportate statului român drept potenþial exploatabil.
Concret, cele 48-82 miliarde de metri
cubi de gaze de la Nepun Deep s-ar putea sã fie în realitate 200 de miliarde de
metri cubi de gaze naturale.
A doua informaþie care ne lipsea se
referã la întreg dezastrul care se va
produce de-a lungul litoralului românesc. ªi aici intrã în discuþie, atenþie,
nu doar perimetrul menþionat, Neptun
Deep, ci toate perimetrele din care va
fi extrasã o uriaºã bogãþie a României
pe care, repet, Dumnezeu ne-a dat-o
nouã ºi generaþiilor viitoare ºi în niciun caz unor multinaþionale, din care
lipseºte orice urmã de capital românesc.
(continuare în pagina 2)

