Riscuri majore ale OUG 27/2020
OUG nr. 27/2020, pentru amendarea și completarea Legii Petrolului nr. 238/2004, a fost
adoptată prin referire la interesele de securitate națională, prin transpunerea art. 2 (2) din
Directiva 94/22/CE.
Considerăm că, în forma actuală, noile amendamente prezintă un risc semniﬁcativ de
interpretare excesivă a Directivei și, astfel, dăunează economiei românești, cu potențialul
de a descuraja încrederea investitorilor și de a reduce investițiile. Aceasta se poate traduce
în reducerea locurilor de muncă în industrie, impedimente în relansarea economiei în
perioada ulterioară stării de urgență și, implicit, în scăderea veniturilor pentru stat.
Acest infograﬁc explică îngrijorările noastre și prezintă impactul pe care Legea, astfel amendată, îl poate avea.

Statul poate refuza acordarea de noi acorduri
petroliere companiilor non-UE, din motive de
securitate națională

Schimbarea controlului asupra unui titular de
acord petrolier este supusă aprobării Guvernului, la propunerea autorității competente

MAI PUȚINE INVESTIȚII ÎN INDUSTRIA
PETROLIERĂ

propunerea ANRM, Guvernul poate
ÎNCĂLCAREA STABI- La
decide să mențină, să modiﬁce sau să
LITĂȚII ACORDURI- rezilieze unilateral acordul petrolier respecLOR PETROLIERE tiv.

Sectorul
internațional
din
amonte
presupune investiții majore de capital
făcute de companii în avans, cu riscul de a
nu găsi petrol și gaze.

Noua prevedere va descuraja încrederea investitorilor
internaționali și va reduce concurența pentru licențe și proiecte
din România.
Aceasta înseamnă că potențialele venituri pentru bugetul de stat
român vor ﬁ reduse, mai puține companii ﬁind dispuse să
investească aici. Acest lucru va avea impact asupra celei de-a 11-a
runde de concesionare a perimetrelor petroliere, cu mai puțini
participanți interesați și cu investiții mai mici

Acordurile petroliere existente pot fi reziliate
unilateral de către Guvern, la propunerea
autorității competente

Posibilitatea statului de a rezilia unilateral
acordurile de concesiune constituie (cel
puțin) o încălcare a normelor obligatorii ale
unui contract, precum și o încălcare a BIT-urilor existente, îndreptățind titularii să solicite
despăgubiri.

IMPEDIMENTE
PENTRU CONTINUITATEA
ACORDURILOR
PETROLIERE

Lipsa unei proceduri de compensare sau a
condițiilor exprese de exercitare a dreptului de reziliere de către
Guvern, printr-o legislație secundară ajustată și clară, nu numai că
are potențialul de a implica riscuri semniﬁcative pentru investiții,
dar și de a expune statul la riscuri de litigii, cu impact economic
ridicat.
Articolul transpus din Directivă nu prevede
în mod expres încetarea concesiunilor în
curs din motive de securitate națională, ci
mai degrabă introduce o excepție de la
accesul nediscriminatoriu la drepturile la
hidrocarburi.
Acest amendament va diminua în mod direct încrederea investitorilor și va reduce numărul și dimensiunea investițiilor care se
fac în România, toate acestea având impact asupra angajărilor,
dezvoltării competențelor și veniturilor pentru bugetul de stat.

PIERDEREA ÎNCREDERII
MEDIULUI DE
AFACERI

Ordonanța aduce o schimbare majoră în modul în care legea
funcționa și, ca atare, va avea un impact major asupra încrederii
investitorilor și a investițiilor. Printre consecințe, ne așteptăm la un
impact asupra modului în care multe companii petroliere atrag
fonduri pentru proiecte și, astfel, vor ﬁ mai puține investiții, afectând
negativ o economie românească deja pusă la încercare.

Transferurile de acorduri petroliere sunt supuse
aprobării Guvernului, la propunerea autorității
competente
Până acum, transferul unui acord petrolier
intra exclusiv sub autoritatea ANRM, în timp
ce Hotărârea de Guvern era necesară în
cazuri limitate, inclusiv pentru intrarea în
vigoare a acordului petrolier.

DURATA EXTINSĂ
A TRANSFERULUI
ȘI EXECUȚIEI
ACORDURILOR
PETROLIERE

Așa cum ne arată practica, emiterea
Hotărârii de Guvern pentru aprobarea
acordurilor petroliere pentru ultima rundă de concesionare a durat,
în unele cazuri, ani, începutul operațiunilor ﬁind devansat cu o
perioadă de timp similară.
Aducerea de noi investitori pentru proiecte este una dintre cele mai
frecvente tranzacții locale din industria din amonte la nivel mondial
pentru a aduce capital proaspăt pentru investiții și pentru a împărți
riscul.
Modiﬁcările aduse legii vor face acest proces lent și incert, descurajând investițiile și investitorii cu efect negativ asupra economiei și
locurilor de muncă din România.

DEZAVANTAJ
COMPETITIV FAȚĂ
DE ALTE ȚĂRI
EUROPENE
PRODUCĂTOARE
DE HIDROCARBURI

Ordonanța introduce o condiționalitate
suplimentară în privința transferurilor, și
anume, în urma propunerii ANRM, Hotărârea
de Guvern este obligatorie.
Această prevedere creează un proces de
aprobare cu două niveluri, fără termene
clare, care pot face condițiile de transfer
oneroase în comparație cu alte țări ale UE.

