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***
În scopul protecţiei sociale a populaţiei, al compensării cheltuielilor ei suplimentare
suportate în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articolul 1. Dreptul la compensarea cheltuielilor
Se acordă tuturor categoriilor de consumatori casnici, pînă la 31 martie 2007,
dreptul la compensarea cheltuielilor pentru volumul de pînă la 30 m3 (inclusiv) de gaze
naturale pentru un apartament (casă) lunar.
Articolul 2. Mărimea compensaţiilor
Compensaţiile acordate conform art.1 se calculează în proporţie de 50 la sută din
diferenţa dintre noul tarif stabilit la gazele naturale şi cel de pînă la 21 iulie 2006.
Articolul 3. Organele abilitate cu calculul sumelor care trebuie plătite pentru gazele
naturale utilizate
Societatea pe Acţiuni “Moldova-Gaz” şi alte întreprinderi de distribuire către
consumatori a gazelor naturale care dispun de licenţă în acest domeniu calculează,
conform art.1 şi 2, sumele care trebuie plătite pentru gazele naturale utilizate, indicînd în
contul personal al consumatorului casnic sumele compensate.
Articolul 4. Sursele de compensare
Cheltuielile de acordare a compensaţiilor către populaţie, stabilite în condiţiile
prezentei legi, vor fi acoperite din contul mijloacelor bugetului de stat, transferate
nemijlocit Societăţii pe Acţiuni “Moldova-Gaz”.
Articolul 5. Rapoartele financiare
(1) Întreprinderile de distribuire a gazelor naturale vor prezenta Societăţii pe Acţiuni
“Moldova-Gaz” lunar, pînă la data de 15 ce urmează după perioada de gestiune, rapoarte
privind mijloacele financiare necesare acordării de compensaţii către populaţie.
(2) Societatea pe Acţiuni “Moldova-Gaz” va elabora rapoarte generalizate privind
mijloacele financiare necesare alocării de compensaţii către populaţie şi le va prezenta
Ministerului Finanţelor lunar, pînă la data de 25 ce urmează după perioada de gestiune.
(3) Ministerul Finanţelor, în baza rapoartelor lunare ale Societăţii pe Acţiuni
“Moldova-Gaz”, va recupera cheltuielile suportate pentru plata a 50 la sută din diferenţa
de tarif la gazele naturale livrate consumatorilor casnici pentru volumul de pînă la 30 m3
(inclusiv) la un apartament (casă) lunar.

Articolul 6.
Prezenta lege intră în vigoare la 21 iulie 2006.
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