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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 83
din 2 martie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 12 din Ordonanþa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 180/2002
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiilor de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 12 din Ordonanþa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã
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cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002,
excepþii ridicate de Direcþia Generalã a Finanþelor Publice
Mureº în dosarele nr. 2.232/2003 ºi nr. 2.238/2003 ale
Tribunalului Mureº.
La apelul nominal lipsesc toate pãrþile, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere cã excepþiile de
neconstituþionalitate ridicate în dosarele nr. 483C/2003 ºi
nr. 484C/2003 au un conþinut identic, pune în discuþie, din
oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere
art. 164 din Codul de procedurã civilã, nu se opune
conexãrii dosarelor.
Curtea, în temeiul dispoziþiilor art. 16 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, coroborate cu cele ale art. 164
din Codul de procedurã civilã, dispune conexarea Dosarului
nr. 484C/2003 la Dosarul nr. 483C/2003, care este primul
înregistrat.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenþa în materie a Curþii Constituþionale, pune concluzii
de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã.

ºi a celor referitoare la egalitatea în drepturi, consacrate de
art. 16. În continuare, considerã cã textul de lege criticat
are meritul de a contribui la menþinerea certitudinii în
cadrul relaþiilor sociale, deoarece îndepãrteazã situaþiile în
care actul normativ ar produce efecte dupã data abrogãrii
sale.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierile de sesizare au fost
comunicate preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este inadmisibilã. În acest sens apreciazã cã, potrivit noilor
prevederi constituþionale prin care se statueazã neretroactivitatea legii, cu excepþia legii penale sau contravenþionale
mai favorabile, excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 12 din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 nu
mai poate fi invocatã.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecãtorulraportor, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei republicate, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din Constituþia
republicatã, ale art. 1 alin. (1), 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 art. 12 din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenþiilor, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie
2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 180/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.
Dispoziþiile legale criticate au urmãtoarea redactare:
Ñ Art. 12: ”(1) Dacã printr-un act normativ fapta nu mai
este consideratã contravenþie, ea nu se mai sancþioneazã,
chiar dacã a fost sãvârºitã înainte de data intrãrii în vigoare a
noului act normativ.
(2) Dacã sancþiunea prevãzutã în noul act normativ este
mai uºoarã se va aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sancþiune mai gravã, contravenþia sãvârºitã
anterior va fi sancþionatã conform dispoziþiilor actului normativ
în vigoare la data sãvârºirii acesteia.Ò
În susþinerea neconstituþionalitãþii acestui text de lege,
autorul excepþiei invocã încãlcarea urmãtoarelor prevederi
constituþionale:
Ñ Art. 15 alin. (2): ”Legea dispune numai pentru viitor, cu
excepþia legii penale sau contravenþionale mai favorabile.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò
De remarcat faptul cã, prin completarea adusã art. 15
alin. (2) de Legea de revizuire a Constituþiei României
nr. 429/2003, excepþia privind legea penalã mai favorabilã
a fost extinsã ºi pentru faptele contravenþionale, þinând
seama cã, asemenea infracþiunilor, contravenþiile sunt
delicte sancþionate, însã nu prin pedepse penale, ci prin
amenzi contravenþionale sau alte sancþiuni specifice.
Examinând excepþia, Curtea constatã cã dispoziþiile
legale criticate au mai fost supuse controlului de
constituþionalitate. Astfel, printr-o interpretare sistematicã,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin încheierile din 5 septembrie 2003, pronunþate în
dosarele nr. 2.232/2003 ºi nr. 2.238/2003, Tribunalul
Mureº a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 12 din Ordonanþa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 180/2002. Excepþia a fost ridicatã de Direcþia Generalã
a Finanþelor Publice Mureº cu ocazia soluþionãrii recursurilor formulate împotriva sentinþelor civile nr. 6.828 din
18 decembrie 2002 ºi nr. 6.331 din 28 noiembrie 2002,
pronunþate de Judecãtoria Târgu Mureº în dosarele
nr. 6.012/2002 ºi nr. 5.261/2002.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine, în esenþã, cã prevederile art. 12 din
Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 contravin prevederilor constituþionale ale art. 15 alin. (2) ºi ale art. 16 alin. (1).
Astfel, considerã cã textul de lege criticat instituie un caz
de retroactivitate a dispoziþiilor legale referitoare la constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor, deºi aceste dispoziþii
nu sunt, potrivit sistemului de drept românesc, norme de
drept penal. În acest sens invocã faptul cã art. 47 din
Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001, potrivit cãruia ”Dispoziþiile
prezentei ordonanþe se completeazã cu dispoziþiile Codului
de procedurã civilãÒ, nu face trimitere la normele procedurale penale. De asemenea, autorul excepþiei considerã cã
”este încãlcat ºi principiul egalitãþii de tratament între
agenþii economici, având în vedere cã aceiaºi agenþi economici care au fost sancþionaþi în aceeaºi perioadã, însã
asupra cãrora instanþa de judecatã s-a pronunþat anterior
soluþionãrii cauzei, au rãmas cu amenzile aplicateÒ.
Tribunalul Mureº apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate este nefondatã, întrucât prin prevederile
legale criticate sunt reglementate situaþiile tranzitorii ce privesc aplicarea în timp a legilor care stabilesc ºi
sancþioneazã contravenþii. Aceastã reglementare este consideratã a fi absolut necesarã prin raportare la principiul
legalitãþii stabilirii ºi sancþionãrii contravenþiilor, statuat în
art. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001. De asemenea,
instanþa apreciazã cã lipsa unor asemenea dispoziþii ar
avea ca rezultat încãlcarea dispoziþiilor constituþionale ale
art. 15 alin. (1) referitoare la universalitatea legii, precum
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atât prin prisma normelor constituþionale, cât ºi a
convenþiilor internaþionale la care România este parte,
Curtea Constituþionalã a statuat prin numeroase decizii,
precum Decizia nr. 197 din 13 mai 2003, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie
2003, Decizia nr. 399 din 21 octombrie 2003, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din
6 noiembrie 2003, ºi Decizia nr. 408 din 4 noiembrie 2003,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825
din 21 noiembrie 2003, cã prevederile art. 12 din
Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 sunt constituþionale.
Cu acele prilejuri Curtea a observat cã textul de lege
criticat, care reglementeazã rãspunderea contravenþionalã,
instituie o soluþie similarã celei existente în dreptul penal
cu privire la aplicarea retroactivã a legii penale mai favorabile. Aceastã excepþie este consacratã atât în art. 15
alin. (2) din Constituþia republicatã, cât ºi în art. 13 din
Codul penal.
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Curtea Constituþionalã a statuat cã legislaþia
contravenþionalã din România intrã sub incidenþa prevederilor art. 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului
ºi a libertãþilor fundamentale. Astfel, o eventualã
sancþionare contravenþionalã a unei persoane pentru o
faptã sãvârºitã în trecut, în condiþiile în care aceastã faptã
nu mai constituie, în prezent, contravenþie, apare ca fiind
nejustificatã.
De asemenea, având în vedere asimilarea legilor care
reglementeazã rãspunderea contravenþionalã cu legea
penalã, Curtea nu a reþinut nici critica cu privire la încãlcarea art. 16 alin. (1) din Constituþia republicatã, deoarece
aplicarea retroactivã a reglementãrilor penale iese de sub
incidenþa acestor prevederi constituþionale.
În speþã nu au intervenit elemente noi de naturã sã justifice schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale în
materie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) ºi ale art. 147 alin. (4) din Constituþia republicatã, al
art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) ºi (6), precum ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 12 din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, excepþie ridicatã de Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice Mureº în dosarele nr. 2.232/2003 ºi nr. 2.238/2003 ale Tribunalului Mureº.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 2 martie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Doina Suliman

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Nr. 340 din 11 martie 2004

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
Nr. 68 din 11 martie 2004

ORDIN
privind abrogarea Ordinului preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale ºi al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003
privind aprobarea preþurilor ºi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale,
cu modificãrile ulterioare
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 791/2001, precum ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea
ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale ºi preºedintele Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Ordinul preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale ºi al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale
nr. 594/141/2003 privind aprobarea preþurilor ºi stabilirea

tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din
18 august 2003, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.
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Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul

Art. 2. Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale, Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale ºi operatorii licenþiaþi din sectorul gazelor
naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie

Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
Nr. 341 din 11 martie 2004

de 1 aprilie 2004.

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
Nr. 69 din 11 martie 2004

ORDIN
privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale
Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea
activitãþilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 463/2001, precum ºi prevederile art. 8 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 791/2001, precum ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale ºi preºedintele Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.
Art. 1. Ñ (1) Tariful pentru prestarea serviciului de
transport al gazelor naturale, aferent exploatãrii Sistemului
naþional de transport al gazelor naturale, se stabileºte la
nivelul de 247.384 lei/1.000 m3 transportaþi.
(2) Tariful prevãzut la alin. (1) nu conþine T.V.A.
Art. 2. Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale, Agenþia Naþionalã pentru

Resurse Minerale ºi operatorii licenþiaþi din sectorul gazelor
naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 1 aprilie 2004.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie

Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ORDIN
privind aprobarea preþurilor reglementate în sectorul gazelor naturale
Având în vedere prevederile art. 53 alin. (2) lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea
activitãþilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 463/2001,
în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 791/2001,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã preþurile reglementate, aferente furnizãrii gazelor naturale pentru consumatorii finali captivi,
dupã cum urmeazã:
a) consumatori conectaþi
direct în Sistemul naþional
de transport al gazelor
naturale
3.584.674 lei/1.000 m3;
b) consumatori conectaþi în
sistemele de distribuþie a
gazelor naturale:

b.1) consumatori rezidenþiali 4.481.114 lei/1.000 m3;
b.2) celelalte categorii de
consumatori
4.122.611 lei/1.000 m3.
Art. 2. Ñ Preþurile reglementate aferente furnizãrii gazelor naturale pentru consumatorii finali captivi, prevãzute la
art. 1, sunt preþuri de vânzare cu amãnuntul, având incluse
toate costurile de achiziþie a gazelor naturale, tarifele pentru
serviciile specifice, precum ºi toate taxele ºi impozitele aferente, cu excepþia T.V.A.
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Art. 3. Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale ºi operatorii licenþiaþi din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 1 aprilie 2004.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie
Bucureºti, 11 martie 2004.
Nr. 342.
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuþie a gazelor naturale
Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea
activitãþilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 463/2001,
în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 791/2001,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuþie a gazelor naturale, dupã
cum urmeazã:
a) tariful pentru prestarea serviciului de distribuþie a
gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectaþi direct
în Sistemul naþional de transport al gazelor naturale Ñ
196.215 lei/1.000 m3 furnizaþi;
b) tariful pentru prestarea serviciului de distribuþie a
gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectaþi în sistemul de distribuþie Ñ 816.142 lei/1.000 m3 furnizaþi;
c) tariful pentru prestarea serviciului de distribuþie a
gazelor naturale pentru consumatorii eligibili conectaþi în
sistemul de distribuþie Ñ 619.927 lei/1.000 m3 distribuiþi.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuþie a gazelor naturale, prevãzute la alin. (1), nu
conþin T.V.A.
Art. 2. Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale ºi operatorii licenþiaþi din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 1 aprilie 2004.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie
Bucureºti, 11 martie 2004.
Nr. 343.
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subteranã
a gazelor naturale, realizat de Societatea Naþionalã de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. Mediaº
Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea
activitãþilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 463/2001,
în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 791/2001,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de înmagazinare subteranã a gazelor
naturale pentru ciclul complet de înmagazinare 2004Ñ2005,
prevãzute în anexa nr. 1.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de
înmagazinare subteranã a gazelor naturale, prevãzute în
anexa nr. 1, nu conþin T.V.A.
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Art. 2. Ñ Se stabilesc veniturile totale ºi veniturile totale
reglementate aferente primului an al perioadei de reglementare aprilie 2004 Ñ martie 2007, prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ (1) Prin derogare de la prevederile art. 1,
pânã la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2003Ñ
2004, tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de
înmagazinare subteranã a gazelor naturale sunt cele
prevãzute în anexa nr. 3.
(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de
înmagazinare subteranã a gazelor naturale, prevãzute în
anexa nr. 3, nu conþin T.V.A.

Art. 4. Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale ºi operatorii licenþiaþi din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 1 aprilie 2004.
Art. 6. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie

Bucureºti, 11 martie 2004.
Nr. 354.

ANEXA Nr. 1
TARIFELE REGLEMENTATE

pentru prestarea serviciului de înmagazinare subteranã a gazelor naturale
Sãrmãºel

Gherceºti

Urziceni

Bãlãceanca

Bilciureºti

Cetatea de
Baltã

lei/1.000 m3/ciclul
complet de
înmagazinare

494.262

632.401

452.263

531.288

344.986

526.185

lei/1.000 m3

52.240

30.786

130.071

133.496

153.981

54.055

lei/1.000 m3

84.821

35.602

86.415

102.915

123.245

36.508

Denumirea depozitului

Componentã fixã
pentru rezervarea capacitãþii
Componenta volumetricã
pentru injecþia gazelor naturale
Componenta volumetricã pentru
extracþia gazelor naturale

ANEXA Nr. 2

Veniturile totale ºi veniturile totale reglementate
aferente primului an al perioadei de reglementare aprilie 2004 Ñ martie 2007
Denumirea depozitului

Capacitatea operaþionalã
Ñ din care capacitate alocatã
Societãþii Naþionale de Transport
Gaze Naturale ”TransgazÒ Ñ S.A.
Mediaº pentru asigurarea
echilibrului fizic al Sistemului
naþional de transport al gazelor
naturale
Venitul total aferent primului an
al perioadei de reglementare (VT1)
Venitul total reglementat
aferent primului an al perioadei
de reglementare (VB1)
Rata de creºtere a eficienþei
economice pentru perioada
de reglementare

Gherceºti

milioane m3

500

200

200

50

1.200

100

milioane m3

100

Ñ

Ñ

Ñ

200

Ñ

milioane lei

301.955

139.758

133.750

38.385

691.208

61.675

milioane lei

294.814

132.013

125.536

36.295

675.435

59.831

0

0

0

0

0

0

%

Urziceni

Bãlãceanca

Bilciureºti

Cetatea de
Baltã

Sãrmãºel
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ANEXA Nr. 3
TARIFELE REGLEMENTATE

pentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane
operate de Societatea Naþionalã de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A. Mediaº,
pentru ciclul complet de injecþie ºi extracþie 2003Ñ2004
Denumirea
depozitului subteran

Tarifele pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale,
pentru un ciclu complet de înmagazinare 2003Ñ2004

Cetatea de Baltã
Sãrmãºel
Urziceni
Bilciureºti
Bãlãceanca
Gherceºti

638.057
968.333
522.788
441.025
845.972
433.287

lei/1.000
lei/1.000
lei/1.000
lei/1.000
lei/1.000
lei/1.000

m3
m3
m3
m3
m3
m3

AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subteranã
a gazelor naturale, realizat de Societatea Comercialã ”DepomureºÒ Ñ S.A. Târgu Mureº
Având în vedere prevederile art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea
activitãþilor din sectorul gazelor naturale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 463/2001,
în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 791/2001,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de înmagazinare subteranã a gazelor
naturale, prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de
înmagazinare subteranã a gazelor naturale, prevãzute în
anexa nr. 1, nu conþin T.V.A.
Art. 2. Ñ Se stabilesc veniturile totale ºi veniturile totale
reglementate, aferente primului an al perioadei de reglementare aprilie 2004 Ñ martie 2007, prevãzute în anexa
nr. 2.
Art. 3. Ñ (1) Prin derogare de la prevederile art. 1,
pânã la finalizarea ciclului complet de înmagazinare
2003Ñ2004, tarifele reglementate pentru prestarea serviciului

de înmagazinare subteranã sunt cele prevãzute în anexa
nr. 3.
(2) Tariful reglementat pentru prestarea serviciului de
înmagazinare subteranã a gazelor naturale prevãzut în
anexa nr. 3 nu conþine T.V.A.
Art. 4. Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale ºi operatorii licenþiaþi din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 1 aprilie 2004.
Art. 6. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezentul ordin.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie
Bucureºti, 11 martie 2004.
Nr. 355.
ANEXA Nr. 1
TARIFELE REGLEMENTATE

pentru prestarea serviciului de înmagazinare subteranã a gazelor naturale
Denumirea depozitului

Componentã fixã
pentru rezervarea capacitãþii
Componenta volumetricã pentru
injecþia gazelor naturale
Componenta volumetricã pentru
extracþia gazelor naturale

Târgu Mureº

m3/ciclul

lei/1.000
complet de înmagazinare

553.524

lei/1.000 m3

92.027

lei/1.000 m3

84.427
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ANEXA Nr. 2

Veniturile totale ºi veniturile totale reglementate,
aferente primului an al perioadei de reglementare aprilie 2004 Ñ martie 2007
Denumirea depozitului

Târgu Mureº

Capacitatea operaþionalã
Venitul total aferent primului an al perioadei
de reglementare (VT1)
Venitul total reglementat, aferent primului an
al perioadei de reglementare (VB1)
Rata de creºtere a eficienþei economice
pentru perioada de reglementare

m3

milioane

250

milioane lei

182.494

milioane lei

104.230

%

0

ANEXA Nr. 3
TARIFUL REGLEMENTAT

pentru prestarea serviciului de înmagazinare a gazelor naturale în depozitul subteran
operat de Societatea Comercialã ”DepomureºÒ Ñ S.A. Târgu Mureº
pentru un ciclu complet de injecþie ºi extracþie 2003Ñ2004
Denumirea
depozitului subteran

Tariful pentru serviciul de înmagazinare a gazelor naturale,
pentru ciclul complet de înmagazinare 2003Ñ2004

845.471 lei/1.000 m3

Târgu Mureº
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