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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Serviciul Credincios în grad de Ofiþer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A pct. II ºi ale art. 11 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
pentru îndelungata activitate caritabilã desfãºuratã prin Asociaþia ”Casa IoanaÒ, precum ºi pentru deosebita
competenþã profesionalã de care a dat dovadã în organizarea acþiunilor destinate ajutorãrii copiilor ºi persoanelor aflate la
nevoie,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Ofiþer domnului Ian Charles Andrew

Tilling, preºedinte ºi director executiv al Asociaþiei ”Casa
IoanaÒ.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 13 noiembrie 2001.
Nr. 889.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Serviciul Credincios în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A pct. II ºi ale art. 11 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
la propunerea ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi a ministrului culturii ºi cultelor,
pentru îndelungata ºi competenta activitate în domeniul bibliologiei, precum ºi pentru eforturile deosebite în
coordonarea, în calitate de director al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureºti, a programelor ºi acþiunilor de
reconstrucþie, modernizare ºi refacere a colecþiilor distruse în decembrie 1989, cu ocazia redeschiderii bibliotecii ºi a
inaugurãrii aripii noi a acesteia,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Cavaler domnului profesor universitar

Ion Stoica, director general al Bibliotecii Centrale
Universitare din Bucureºti.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 13 noiembrie 2001.
Nr. 890.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel
din Serviciul Român de Informaþii ºi trecerea acestuia
în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului Român de Informaþii, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a),
art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. d) ºi ale art. 109 din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de
Informaþii,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Pe data de 19 noiembrie 2001 domnului colonel Licã
Alexandru Tudor i se acordã gradul de general de brigadã ºi se trece în
rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 13 noiembrie 2001.
Nr. 891.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel
din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi trecerea acestuia
în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 31 decembrie 2001 domnului colonel
Vasile Petre Velea i se acordã gradul de general de brigadã ºi se trece în
rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 13 noiembrie 2001.
Nr. 892.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general
din Ministerul de Interne
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. e) ºi ale
art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 30 noiembrie 2001 domnul general de
brigadã Ionel Tudorache Arghiroiu se trece în rezervã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 13 noiembrie 2001.
Nr. 893.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional
Serviciul Credincios în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II ºi ale art. 11
alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii
al României,
la propunerea ministrului culturii ºi cultelor,
pentru îndelungata ºi competenta conducere a unei formaþiuni corale
de prestigiu, pentru dãruirea ºi talentul dirijoral de care a dat dovadã, cu
prilejul aniversãrii a 50 de ani de existenþã a corului Filarmonicii ”BanatulÒ
din Timiºoara,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul Credincios în grad
de Cavaler domnului Diodor Nicoarã, dirijorul corului Filarmonicii ”BanatulÒ
din Timiºoara.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 13 noiembrie 2001.
Nr. 894.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului
a aderãrii României la Acordul privind adoptarea
de reglementãri tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor,
precum ºi echipamentelor ºi componentelor ce pot fi montate
ºi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva
la 25 iunie 1998
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea
ºi ratificarea tratatelor,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 348 din 25 octombrie 2001,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea
României la Acordul privind adoptarea de reglementãri tehnice mondiale
aplicabile autovehiculelor, precum ºi echipamentelor ce pot fi montate ºi/sau
utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, ºi se dispune
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 14 noiembrie 2001.
Nr. 895.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ºi ale art. 99 din Constituþia
României,
având în vedere propunerea Guvernului,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Domnul Ioan Emil Vasiliu se acrediteazã în calitatea
de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Emiratele
Arabe Unite.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 14 noiembrie 2001.
Nr. 896.

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 731/16.XI.2001

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 249
din 18 septembrie 2001

privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de
Aurelia Mureºan ºi Adrian Mureºan în Dosarul nr. 2/C/2001
al Curþii de Apel Timiºoara Ñ Secþia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere
jurisprudenþa în materie a Curþii Constituþionale, solicitã
respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind
neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 18 ianuarie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 2/C/2001, Curtea de Apel Timiºoara Ñ Secþia
civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe.
Excepþia a fost formulatã de Aurelia Mureºan ºi Adrian
Mureºan cu ocazia soluþionãrii recursului declarat împotriva
Deciziei civile nr. 2.529/A din 6 octombrie 2000 pronunþatã
de Tribunalul Timiº.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor
constituþionale ale art. 114 alin. (1) ºi (4). De asemenea,
se considerã cã ordonanþa de urgenþã ”este inaplicabilã
dacã, prealabil publicãrii sale, nu a fost depusã spre aprobare ParlamentuluiÒ.
Instanþa de judecatã, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã excepþia este neîntemeiatã, deoarece textele de lege
criticate nu contravin prevederilor constituþionale invocate.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.

Preºedintele Camerei Deputaþilor, având în vedere
jurisprudenþa Curþii Constituþionale, considerã cã excepþia
este neîntemeiatã.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi cel al Guvernului,
raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, concluziile
procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40 din
8 aprilie 1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie
1999.
Autorii excepþiei considerã cã aceastã ordonanþã contravine prevederilor constituþionale ale art. 114 alin. (1) ºi (4),
relative la adoptarea ordonanþelor de urgenþã.
Cu privire la aceste argumente Curtea constatã cã interdicþia reglementãrii de cãtre Guvern în domeniul legilor
organice priveºte numai ordonanþele Guvernului adoptate în
baza unei legi speciale de abilitare, aceastã interdicþie
decurgând nemijlocit din textul constituþional. O asemenea
limitare nu este prevãzutã însã la alin. (4) al art. 114 din
Constituþie, referitor la ordonanþele de urgenþã, deoarece
cazul excepþional ce impune adoptarea unor mãsuri urgente
pentru salvgardarea unui interes public ar reclama instituirea unei reglementãri de domeniul legii organice, care,
dacã nu ar putea fi adoptatã, interesul public avut în
vedere ar fi sacrificat, ceea ce este contrar finalitãþii constituþionale a instituþiei. În acest sens s-a pronunþat Curtea
Constituþionalã prin Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88
din 25 februarie 1998.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã justifice
schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, considerentele ºi soluþia promovatã prin decizia sus-amintitã îºi menþin
valabilitatea ºi în aceastã cauzã.
Nici critica de neconstituþionalitate ce vizeazã nedepunerea Ordonanþei la Parlament spre aprobare, ”prealabil
publicãrii saleÒ, nu poate fi reþinutã. Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999 a fost depusã spre aprobare la
Parlament la data de 8 aprilie 1999.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de Aurelia Mureºan ºi
Adrian Mureºan în Dosarul nr. 2/C/2001 al Curþii de Apel Timiºoara Ñ Secþia civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 septembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

HOTÃRÂRI

ALE

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor burse de studiu lunare tinerilor români aflaþi la studii în strãinãtate
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 172 alin. (7) din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Tinerilor cetãþeni români trimiºi în strãinãtate
pentru efectuarea de studii unversitare complete sau
parþiale, postuniversitare, de doctorat, precum ºi pentru
efectuarea de stagii de cercetare/specializare cu o duratã
de minimum 3 luni, ca bursieri ai statelor în care studiazã,
selecþionaþi de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, în baza
unor documente de colaborare bilateralã Ñ acorduri, programe, înþelegeri, protocoale Ñ sau a unor oferte unilaterale, li se acordã, de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, în
completarea bursei acordate de statul în care studiazã, o
bursã de studiu lunarã în valutã.
(2) Sumele reprezentând valoarea bursei prevãzute la
alin. (1) se suportã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii din
alocaþii de la bugetul de stat acordate în limita creditelor
bugetare aprobate ºi din venituri extrabugetare.
Art. 2. Ñ (1) Tinerii cetãþeni români beneficiazã de
bursa prevãzutã la art. 1 alin. (1) numai pe perioada anului
universitar.
(2) Cuantumul bursei de studiu prevãzute la art. 1
alin. (1) se stabileºte anual, pe þãri, prin ordin al ministrului
educaþiei ºi cercetãrii, cu avizul Ministerului Afacerilor
Externe.

(3) Sumele reprezentând valoarea burselor de studii/stagii prevãzute la art. 1 alin. (1) se transferã la ambasadele
României ºi, respectiv, la consulatele din þãrile respective
de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii.
(4) Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii suportã comisioanele ºi spezele bancare ocazionate de transferul sumelor
la ambasadele ºi, respectiv, la consulatele României din
þãrile în care se efectueazã studiile/stagiile prevãzute la
art. 1 alin. (1).
Art. 3. Ñ Persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1) beneficiazã ºi de decontarea cheltuielilor aferente transportului
din Bucureºti la locul de studii ºi retur, o singurã datã
într-un an universitar, în situaþia în care, potrivit documentelor încheiate, acesta nu se asigurã de partea primitoare.
Art. 4. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii va elabora instrucþiuni de aplicare a acesteia,
aprobate prin ordin al ministrului educaþiei ºi cercetãrii.
Art. 5. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 782/1993 privind acordarea unor indemnizaþii lunare tinerilor români aflaþi la studii
în strãinãtate, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 13 din 31 ianuarie 1997, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Bucureºti, 25 octombrie 2001.
Nr. 1.070.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Nr. 645/8 noiembrie 2001

AGENÞIA NAÞIONALÃ
PENTRU RESURSE MINERALE
Nr. 184/9 noiembrie 2001

ORDIN
privind stabilirea tarifului reglementat pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale
în depozitele subterane operate de Societatea Naþionalã de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A.
Mediaº
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale ºi preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
în temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b), alin. (2) ºi (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãþilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 463/2001, precum ºi ale art. 8
alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995,
având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificãrile ulterioare,
precum ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale,
emit prezentul ordin.
Art. 1. Ñ (1) Se stabileºte tariful reglementat pentru
serviciul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele
subterane operate de Societatea Naþionalã de Gaze
Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. Mediaº, aferent unui ciclu complet de injecþie ºi extracþie a gazelor naturale, la 670.873
lei/1.000 m3 gaze naturale extrase din depozitele subterane.
(2) Tariful prevãzut la alin. (1) nu conþine T.V.A. ºi este
calculat la un curs de schimb de 30.774 lei/dolari S.U.A.
Art. 2. Ñ Societatea Naþionalã de Gaze Naturale
”RomgazÒ Ñ S.A. Mediaº va factura lunar distribuitorilor
licenþiaþi contravaloarea serviciilor prestate pentru înmagazinarea gazelor naturale, prin aplicarea tarifului prevãzut la
art. 1 la cantitãþile de gaze naturale extrase din depozite ºi
livrate acestora, confirmate prin raportul lunar privind structura livrãrilor, întocmit de Dispeceratul Naþional de Gaze
Naturale Bucureºti Ñ Operatorul de Piaþã.
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Radu Gheorghe

Art. 3. Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale ºi titularii licenþelor de înmagazinare ºi de distribuþie a gazelor naturale vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
15 zile de la data publicãrii lui.
Art. 5. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã prevederile art. 2 lit. b) din Ordinul preºedintelui
Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale ºi al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale nr. 438/148/2001 privind aprobarea
preþurilor ºi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 607 din 27 septembrie 2001.
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
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