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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată,
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național
„Reabilitarea secțiunilor Băneasa—Fetești de pe linia de cale ferată București—Constanța, România”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 407/2005 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate
publică de interes național „Reabilitarea secțiunilor Băneasa—
Fetești de pe linia de cale ferată București—Constanța, România”
potrivit planurilor de situație prevăzute în anexa nr. 1*).
Art. 2. — (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe
amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind
statul român, prin Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” —
S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menționate în tabelul
prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce
constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes
național, prevăzut la art. 1, suma globală estimată de
1.467,509 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita prevederilor
anuale aprobate cu destinația cheltuieli aferente costurilor
neeligibile, inclusă în Planul de finanțare în anexa II la
Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și
Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă,
acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare,
pentru măsura „Reabilitarea secțiunilor Băneasa—Fetești de pe

linia de cale ferată București—Constanța, România”, semnat la
București 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000,
ratificat prin Legea nr. 408/2001, cu modificările ulterioare.
Art. 4. — Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii, în cel mult 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar
deschis pe numele Companiei Naționale de Căi Ferate
„C.F.R.” — S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la
art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor
de expropriere, în condițiile legii.
Art. 5. — (1) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării,
delimitarea imobilelor supuse exproprierii, precum și tabelul
prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoștința publică prin afișare
la sediul consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate până la
finalizarea procedurii de despăgubire.
(2) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării va fi publicat și
într-un ziar local, potrivit legii.
Art. 6. — Regularizarea documentațiilor cadastrale se va
efectua de expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor
de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu
respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 7. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Constantin Dascălu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 25 martie 2009.
Nr. 356.

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A.,
care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărților și planurilor de situație fiind determinată de impedimente
de natură tehnico-redacțională.
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ANEXA Nr. 2

TA B E L

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitarea secțiunilor
Băneasa—Fetești de pe linia de cale ferată București—Constanța, România”
Suprafața terenului rezultată
Nr.
crt.

Județul

Unitatea administrativteritorială

Nr. cadastral

din acte
(m2)

din măsurători
(m2)

Poziția kilometrică pe calea
ferată (km)

Numele proprietarului

1. Ilfov

Comuna Pantelimon

Fără număr cadastral

259,25

km 21+377÷21+428

Consiliul local

2. Ilfov

Comuna Pantelimon

Fără număr cadastral

156,77

km 21+800÷22+045

Consiliul local

3. Ilfov

Comuna Pantelimon

Fără număr cadastral

1.965,52

km 21+800÷22+246

Consiliul local

4. Ilfov

Comuna Pantelimon

Fără număr cadastral

175,90

km 22+155÷22+200

Consiliul local

5. Ilfov

Comuna Pantelimon

Fără număr cadastral

1.279,83

km 22+384÷22+803

Consiliul local

6. Călărași Comuna Fundulea

Fără număr cadastral

2.336,52

km 37+990÷39+731

Consiliul local

7. Călărași Comuna Fundulea

854

13.258,83

km 38+000÷40+400

Consiliul local

8. Călărași Comuna Fundulea

Fără număr cadastral

222,95

km 39+945÷39+984

Consiliul local

9. Călărași Comuna Fundulea

853

5.440,34

km 40+400÷41+490

Consiliul local

10. Călărași Comuna Fundulea

Fără număr cadastral

193,43

km 40+918÷40+952

Consiliul local

11. Călărași Comuna Fundulea

Fără număr cadastral

181,57

km 41+150÷41+222

Consiliul local

12. Călărași Comuna Fundulea

855

4.076,39

km 42+952÷44+472

Consiliul local

13. Călărași Comuna Fundulea

851

1.634,96

km 43+111÷44+085

Consiliul local

14. Călărași Comuna Fundulea

850

173,18

km 44+172÷44+400

Consiliul local

15. Călărași Comuna Fundulea

849

2.168,36

km 44+500÷45+781

Consiliul local

16. Călărași Comuna Fundulea

852

3.295,63

km 44+567÷45+771

Consiliul local

17. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

7.641,00

km 54+960÷55+075

Mușat C. Ion

18. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

2.148,00

km 55+075÷55+108

Damian Nicolae

19. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

991,00

km 55+108÷55+120

Damian Georgeta

20. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

2.148,00

km 55+120÷55+150

Voicu Gheorghe

21. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

6.141,00

km 55+150÷55+231

Păun Ion

22. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

3.057,00

km 55+231÷55+270

Mitroi Anghel

23. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

4.754,00

km 55+270÷55+333

Ruse Gheorghe

24. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

8.283,00

km 55+333÷55+447

Dinescu Constantin

25. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

935,00

km 55+447÷55+461

Costache Stelian

26. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

5.324,00

km 55+447÷55+542

Călin N.Ion
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Județul

Unitatea administrativteritorială

Suprafața terenului rezultată
Nr. cadastral

din acte
(m2)

din măsurători
(m2)

Poziția kilometrică pe calea
ferată (km)

Numele proprietarului

27. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

5.369,00

km 55+542÷55+640

Călin C.Nicolae

28. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

1.829,00

km 54+539÷54+620

Păun Nicolae, Petre Marin

29. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

625,00

km 54+620÷54+643

Costache Stelian

30. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

2.901,00

km 54+643÷54+717

Gheorghe Niculina

31. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

915,00

km 54+717÷54+744

Popescu Elena

32. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

858,00

km 54+744÷54+767

Popescu Elena

33. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

1.100,00

km 54+767÷54+794

Popescu Elena

34. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

1.469,00

km 54+794÷54+827

Nedu Petra

35. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

4.305,00

km 54+827÷55+917

Marcu Nicolae

36. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

664,00

km 54+917÷54+927

Ion Ghe. Vasilica

37. Călărași Comuna Sărulești

Fără număr cadastral

1.938,00

km 54+927÷54+960

Călin Floarea

38. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

1.271,77

km 88+660÷88+780

Consiliul local

39. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

1.490,51

km 91+980÷92+150

Consiliul local

40. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

314,06

km 92+300÷92+780

Consiliul local

41. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

1.620,27

km 92+550÷92+940

Consiliul local

42. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

58,33

km 92+700÷92+810

Consiliul local

43. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

84,54

km 94+130÷94+131

Consiliul local

44. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

1.554,84

km 94+160÷94+190

Consiliul local

45. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

410,74

km 94+620÷94+630

Consiliul local

46. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

858,94

km 97+680÷97+980

Consiliul local

47. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

96,17

km 98+240÷98+440

Consiliul local

48. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

121,48

km 98+480÷99+000

Consiliul local

49. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

2.442,16 km 103+100÷103+940 Consiliul local

50. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

1.177 km 103+660÷103+780 Consiliul local

51. Călărași Comuna Dragoș Vodă Fără număr cadastral

120,48 km 103+720÷103+780 Consiliul local

TOTAL SUPRAFAȚĂ: 111.835,15 m2
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
realizate de S.C. OLIGOPOL — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. OLIGOPOL — S.R.L. în cel de-al doilea an al
celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. OLIGOPOL — S.R.L. în
cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. OLIGOPOL — S.R.L. deține licența
de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. OLIGOPOL —
S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. OLIGOPOL — S.R.L. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. OLIGOPOL — S.R.L.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din
30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 35.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. OLIGOPOL — S.R.L.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

6.044

Venit reglementat unitar

lei/MWh

24,53

Venit total unitar

lei/MWh

25,75

MWh

6.044

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,93

Venit total unitar

lei/MWh

5,17

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. OLIGOPOL — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

29,96

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

28,84

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

27,61

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim
reglementat realizată de S.C. OLIGOPOL — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

104,42

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

103,08

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00
101,60

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
realizate de S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul conform lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
realizat de S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — S.R.L. în cel
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
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în regim reglementat realizat de S.C. PETROM DISTRIBUȚIE
GAZE — S.R.L. în cel de-al doilea an al celei de-a doua
perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE —
S.R.L. deține licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. PETROM

DISTRIBUȚIE GAZE — S.R.L. deține licența de distribuție și de
furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de
preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — S.R.L. va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar
compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea
acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. PETROM DISTRIBUȚIE
GAZE — S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 36.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — S.R.L.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

550.000

Venit reglementat unitar

lei/MWh

33,56

Venit total unitar

lei/MWh

34,03

MWh

510.000

Venit reglementat unitar

lei/MWh

7,23

Venit total unitar

lei/MWh

10,94

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

41,80

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

41,08

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

40,12

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

38,78

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

37,68

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. PETROM DISTRIBUȚIE GAZE — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

111,26

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

110,38

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

109,21

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

107,57

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

106,23

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
realizate de S.C. PRISMA SERV COMPANY — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
realizat de S.C. PRISMA SERV COMPANY — S.R.L. în cel de-al anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare, conform
lit. a) din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. PRISMA SERV
COMPANY — S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare
ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. PRISMA SERV conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. PRISMA SERV COMPANY — S.R.L. va duce
COMPANY — S.R.L. în cel de-al doilea an al celei de-a doua
la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele
perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. PRISMA SERV COMPANY — S.R.L. abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2008 privind
deține licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA. stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza a gazelor naturale realizate de S.C. PRISMA SERV COMPANY —
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654
din 16 septembrie 2008.
art. 1 și 2.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 37.
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ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. PRISMA SERV COMPANY — S.R.L.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

13.764

Venit reglementat unitar

lei/MWh

18,86

Venit total unitar

lei/MWh

21,91

MWh

13.764

Venit reglementat unitar

lei/MWh

3,80

Venit total unitar

lei/MWh

4,42

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. PRISMA SERV COMPANY — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

22,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

20,68

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. PRISMA SERV COMPANY — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

94,99

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

93,43

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 204/31.III.2009

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. PROGAZ P&D — S.A. în cel de-al doilea an al
celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. PROGAZ P&D — S.A. în
cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. PROGAZ P&D — S.A. deține licența
de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
consumatorilor din localitățile în care S.C. PROGAZ P&D — S.A.
deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale,
care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. PROGAZ P&D — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D — S.A.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din
30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 38.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare pentru S.C. PROGAZ P&D — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

37.472

Venit reglementat unitar

lei/MWh

26,17

Venit total unitar

lei/MWh

27,57

MWh

37.472

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,31

Venit total unitar

lei/MWh

4,64

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. PROGAZ P&D — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

31,83

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

30,62

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

29,65

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. PROGAZ P&D — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

105,96

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

104,54

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

103,40

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. SALGAZ — S.A. în cel de-al doilea an al celei
de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din anexa
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. SALGAZ — S.A. în cel
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
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Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. SALGAZ — S.A. deține licența de
distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. SALGAZ —

S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. SALGAZ — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 106/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ — S.A., publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 39.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare pentru S.C. SALGAZ — S.A.

a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

67.334

Venit reglementat unitar

lei/MWh

21,98

Venit total unitar

lei/MWh

24,33

MWh

67.334

Venit reglementat unitar

lei/MWh

3,42

Venit total unitar

lei/MWh

4,00

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. SALGAZ — S.A.

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

28,17

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

26,19

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

25,45

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

25,10

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de
S.C. SALGAZ — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

100,80

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

98,45

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

97,61

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

97,13

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. TIMGAZ — S.A. în cel de-al doilea an al celei
de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din anexa
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. TIMGAZ — S.A. în cel
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. TIMGAZ — S.A. deține licența de
distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. TIMGAZ — S.A.
deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale,
care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. TIMGAZ — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. TIMGAZ — S.A., publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 40.
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ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare pentru S.C. TIMGAZ — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

47.248

Venit reglementat unitar

lei/MWh

23,19

Venit total unitar

lei/MWh

26,64

MWh

29.683

Venit reglementat unitar

lei/MWh

5,99

Venit total unitar

lei/MWh

7,15

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. TIMGAZ — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

29,76

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

28,86

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

28,05

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

26,47

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

25,88

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. TIMGAZ — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

109,65

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

108,44

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

107,44

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

105,47

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. TULCEA GAZ — S.A. în cel de-al doilea an al
celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. TULCEA GAZ — S.A. în
cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. TULCEA GAZ — S.A. deține licența
de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
consumatorilor din localitățile în care S.C. TULCEA GAZ — S.A.
deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale,
care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. TULCEA GAZ — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 108/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ — S.A.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din
1 iulie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu

București, 24 martie 2009.
Nr. 41.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare pentru S.C. TULCEA GAZ — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

315.575

Venit reglementat unitar

lei/MWh

15,61

Venit total unitar

lei/MWh

16,52

MWh

219.517

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,85

Venit total unitar

lei/MWh

5,17

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. TULCEA GAZ — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

15,34

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

14,65

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

14,30

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

13,65

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

13,27

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. TULCEA GAZ — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

90,18

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

89,21

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

88,72

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

87,80

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

87,27

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. VEGA 93 — S.R.L. în cel de-al doilea an al celei
de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din anexa
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. VEGA 93 — S.R.L. în cel
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
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Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. VEGA 93 — S.R.L. deține licența de
distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. VEGA 93 —

S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. VEGA 93 — S.R.L. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 — S.R.L., publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 1 iulie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 42.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare pentru S.C. VEGA 93 — S.R.L.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

8.894

Venit reglementat unitar

lei/MWh

33,24

Venit total unitar

lei/MWh

35,15

MWh

8.894

Venit reglementat unitar

lei/MWh

2,37

Venit total unitar

lei/MWh

2,99

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. VEGA 93 — S.R.L.

Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

36,47

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

35,80

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. VEGA 93 — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

109,66

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

108,82

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. VITAL GAZ — S.A. în cel de-al doilea an al celei
de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din anexa
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. VITAL GAZ — S.A. în cel
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. VITAL GAZ — S.A. deține licența de
distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. VITAL GAZ —
S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. VITAL GAZ — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 110/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ — S.A., publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 1 iulie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 43.
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ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare pentru S.C. VITAL GAZ — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

320.275

Venit reglementat unitar

lei/MWh

24,41

Venit total unitar

lei/MWh

27,86

MWh

314.399

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,07

Venit total unitar

lei/MWh

4,80

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. VITAL GAZ —S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

39,87

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

38,85

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

38,39

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

37,76

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. VITAL GAZ — S.A.

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

64,17

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

103,70

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

102,87

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

102,57

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

102,05

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea
prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. WIROM GAS — S.A. în cel de-al doilea an al
celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. WIROM GAS — S.A. în cel
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. WIROM GAS — S.A. deține licența
de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. WIROM GAS —
S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. WIROM GAS — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS — S.A.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din
1 iulie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 44.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare pentru S.C. WIROM GAS — S.A.

a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

429.867

Venit reglementat unitar

lei/MWh

19,62

Venit total unitar

lei/MWh

21,50

MWh

191.016

Venit reglementat unitar

lei/MWh

2,38

Venit total unitar

lei/MWh

3,22

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. WIROM GAS — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

28,25

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

27,11

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

26,43

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

25,74

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

24,70

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. WIROM GAS — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

80,86

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

109,10

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

107,46

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

106,35

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

105,39

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

104,30

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2008
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea

reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. AURAPLAST —
S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486
din 30 iunie 2008, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
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Art. II. — Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 100/2008
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. B.E.R.G.
SISTEM GAZ — S.A., publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008, se modifică și se înlocuiește
cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III. — Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 101/2008
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. OTTOGAZ —
S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487
din 30 iunie 2008, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3,
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. — Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2008
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
reglementată a gazelor naturale realizate de S.N.G.N. ROMGAZ —
S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487
din 30 iunie 2008, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. V. — Operatorii licențiați vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. VI. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 45.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 99/2008)

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. AURAPLAST — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4 Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

87,86

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

87,33

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 100/2008)

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ — S.A.

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00
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Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

88,06

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

86,17

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

84,70

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

83,53

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

82,56

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 101/2008)

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. OTTOGAZ — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

86,29

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

85,36

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

82,95

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

81,05

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 103/2008)

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.N.G.N. ROMGAZ — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

99,20

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

98,26

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-OPS LAAG/Operațiuni
de lucru aerian și aviație generală, ediția 01/2009
Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul
transporturilor,
în scopul armonizării reglementărilor aeronautice civile naționale în domeniul regulilor generale aplicabile tuturor
aeronavelor civile care efectuează operațiuni de lucru aerian și aviație generală în spațiul aerian național cu standardele și practicile
recomandate emise de Organizația Aviației Civile Internaționale prin anexa nr. 6, partea II și partea III, secțiunea 3, la Convenția
de la Chicago privind aviația civilă internațională, cu amendamentele ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile
Române, cu modificările ulterioare, ale art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri
de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 46 alin. (3) din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă
română RACR-OPS LAAG/Operațiuni de lucru aerian și aviație
generală, ediția 01/2009, denumită în continuare RACR-OPS
LAAG, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din
prezentul ordin.
(2) RACR-OPS LAAG se aplică operatorilor aerieni,
persoane fizice sau juridice române ori străine, care efectuează
operațiuni de aviație generală și/sau lucru aerian cu avioane
și/sau elicoptere, altele decât avioane și/sau elicoptere
ultraușoare, în spațiul aerian al României.
Art. 2. — Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă
Română” și operatorii aerieni prevăzuți la art. 1 alin. (2) vor duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) Prezentul ordin intră în vigoare la 6 luni de la data
publicării.
(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul
ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 416/2002
pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române
privind autorizarea operatorilor aerieni/RACR-AOA, ediția
2/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 463 din 28 iunie 2002, se abrogă.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
București, 19 martie 2009.
Nr. 301.
*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru
relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
pentru aprobarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național
al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
Văzând Referatul Direcției generale strategii și politica medicamentului nr. I.B. 3.228 din 26 martie 2009,
în baza prevederilor art. 851 din titlul XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, cu modificările și completările ulterioare, și
ale Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă prețurile la medicamentele de uz uman
cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de
uz uman autorizate de punere pe piață în România, în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății
nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul
al prețurilor la medicamentele de uz uman.
Art. 2. — Prețurile cu ridicata și amănuntul maximale
aprobate sunt valabile până la data de 31 martie 2010.
Art. 3. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare
începând cu data de 1 aprilie 2009.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice
altă dispoziție contrară se abrogă.

Art. 5. — Direcția generală strategii și politica
medicamentului, precum și celelalte direcții din Ministerul
Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, autoritățile
de sănătate publică județene și a municipiului București,
operatorii economici importatori și distribuitori, Compania
Națională „Unifarm” — S.A. București, precum și unitățile
sanitare publice și private vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ion Bazac
București, 26 martie 2009.
Nr. 385.
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MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

ORDIN
privind acordarea cetățeniei române unor persoane
Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea
cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași
lege,
constatând îndeplinite condițiile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 21/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă cererea de acordare a cetățeniei române persoanelor
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat
București, 19 martie 2009.
Nr. 977/C.
ANEXĂ

L I S TA

persoanelor care au solicitat acordarea cetățeniei române
1. A. Ahmad Rafeda, fiica lui Abdalla și Aiesha Kareem,
cetățean irakian, născută la data de 28 martie 1969 în localitatea
Habanieh, Ramadi, Al Anbar, Irak, cu domiciliul actual în
București, Calea Moșilor nr. 290, bl. 36, ap. 13, sectorul 2.
(3.281/2008) Copii minori: Mhmood Taha, născut la data de
23 iunie 1999, Mhmood Nur, născută la data de 9 noiembrie
1994, Mhmood Miriam, născută la data de 10 octombrie 1996,
Mhmood Yassen, născut la data de 11 august 2004.
2. Abbara Ali, fiul lui Abdel Karim și Fatme Douha, cetățean
libanez, născut la data de 5 decembrie 1964 în localitatea Taldo,
Liban, cu domiciliul actual în București, Calea Șerban Vodă
nr. 43, bl. 2, sc. 4, ap. 123, sectorul 4. (453/2008)
3. Abdul Jabbar Ali Adnan, fiul lui Adnan Abdul Jabbar și
Badria Hassan, cetățean irakian, născut la data de 15 mai 1961
în localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în București,
calea 13 Septembrie nr. 112, bl. 52—54, sc. C, et. 1, ap. 55,
sectorul 5. (76/2008)
4. Abdul Saheb Ali, fiul lui Dia și Zaynab Hmood, cetățean
irakian, născut la data de 20 martie 1987 în localitatea BeijiSalahedin, Irak, cu domiciliul actual în București, str. Aleea
Pravăț nr. 6, bl. M2, sc. 2, ap. 80, sectorul 6. (1.443/2008)
5. Abdul Wahid Shukur, fiul lui Mahmud și Fahima, cetățean
irakian, născut la data de 1 iulie 1955 în localitatea Bagdad, Irak,
cu domiciliul actual în București, bd. Ion Mihalache nr. 331,
bl. 13, sc. E, ap. 132, sectorul 1. (1.623/2008)
6. Abuelba M. A. Hussam, fiul lui Mohammed și Sadeya,
cetățean palestinian, născut la data de 27 iunie 1975 în
localitatea Gaza, Palestina, cu domiciliul actual în localitatea
Iași, Str. Bradului nr. 17, bl. G-4, sc. A, ap. 12, județul Iași.
(1.879/2008)
7. Afsari Mehdi, fiul lui Godratollah și Simin Ozar, cetățean
iranian, născut la data de 3 august 1974 în localitatea Mashad,
Iran, cu domiciliul actual în București, aleea Trestiana nr. 1,
bl. 16, sc. A, ap. 42, sectorul 4. (1.423/2008)

8. Al Asali Bachar, fiul lui Mohamad Chaker și Youmna,
cetățean sirian, născut la data de 26 septembrie 1959 în
localitatea Damasc, Siria, cu domiciliul actual în localitatea
Panciu, str. 1 Mai, nr. 1, județul Vrancea (917/2008)
9. Al Kaissi Chaker, fiul lui Mahmoud H. și Lamia Ali, cetățean
irakian, născut la data de 3 noiembrie 1965 în localitatea
Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în București, șos. Colentina
nr. 81, bl. 84-I, sc. 2, et. 1, ap. 33, sectorul 2. (2.487/2008) Copii
minori: Al Kaissi Nur, născută la data de 11 august 2003.
10. Al Najjar Lu’Ay Hashem Khalil, fiul lui Hashem Khalil și
Shokrieh Hussein, cetățean iordanian, născut la data de
10 decembrie 1975 în localitatea Amman, Iordania, cu domiciliul
actual în localitatea Constanța, Aleea Crizantemelor nr. 4,
bl. H2, sc. D, et. 4, ap. 80. (1.629/2008)
11. Al Qaisi Belal, fiul lui Yousef și Yusra, cetățean iordanian,
născut la data de 28 decembrie 1968 în localitatea Zarqa,
Iordania, cu domiciliul actual în localitatea Timișoara,
Str. Culturii nr. 2, ap. 8, județul Timiș. (789/2008) Copii minori:
Al Quasi Quais, născut la data de 28 august 2008.
12. Alastal Ahmed, fiul lui Abdalhakim și Safaa, cetățean
palestinian, născut la data de 3 februarie 1990 în Emiratele
Arabe Unite, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca,
str. Gaspar Heltai nr. 43, județul Cluj. (2.253/2008)
13. Alastal Safaa, fiica lui Jalal și Eitemad, cetățean
palestinian, născută la data de 21 octombrie 1969 în localitatea
Khan Yones, Palestina, cu domiciliul actual în localitatea ClujNapoca, str. Gaspar Heltai nr. 43, județul Cluj. (2.252/2008)
Copii minori: Alastal Zainab, născută la data de 7 ianuarie 1992.
14. Ali Khalaf Khaldoon, fiul lui Ali Khalaf și Soaad Abdul
Razaq, cetățean irakian, născut la data de 21 aprilie 1974 în
localitatea Bagdad, Irak, cu domiciliul actual în București,
Șos. Iancului nr. 19, bl. 106-B, sc. B, ap. 73, sectorul 2.
(907/2008)
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15. Alipour Niari Aidin, fiul lui Bijan și Touran, cetățean
iranian, născut la data de 17 noiembrie 1988 în localitatea
Teheran, Iran, cu domiciliul actual în București, str. Piața Morii
nr. 28, ap. 4, sectorul 1. (459/2008)
16. Azzam Hanadi, fiica lui Ahmed și Nadia, cetățean sirian,
născută la data de 11 mai 1970 în localitatea Nerab, Siria, cu
domiciliul actual în localitatea Craiova, str. Alieș nr. 25, județul
Dolj. (1.135/2008)
17. Bahovski Marian Ivanov, fiul lui Ivan și Paska, cetățean
bulgar, născut la data de 13 februarie 1969 în localitatea Pleven,
Bulgaria, cu domiciliul actual în București, str. Corbeni nr. 37,
ap. 5, sectorul 2. (2.679/2008)
18. Balouli Tarek, fiul lui Mohamad Ziad și Huda, cetățean
sirian, născut la data de 8 martie 1973 în localitatea Damasc,
Siria, cu domiciliul actual în București, bd. Pache Protopopescu
nr. 12, sectorul 2. (2.643/2008)
19. Barakat George, fiul lui Merhij și Saideh, cetățean sirian,
născut la data de 14 decembrie 1964 în localitatea Hama-Kafar
Bihm, Siria, cu domiciliul actual în București, șos. Fundeni
nr. 296A, sectorul 2. (3.162/2008)
20. Bou Hamad Mario, fiul lui Bechara și Elham Awad,
cetățean libanez, născut la data de 31 iulie 1974 în localitatea
Beirut, Liban, cu domiciliul actual în localitatea Nuntași, județul
Constanța. (908/2008)
21. Bozkurt Ibrahim, fiul lui Orhan și Hadiye, cetățean turc,
născut la data de 21 martie 1971 în localitatea Istanbul, Turcia,
cu domiciliul actual în localitatea Domnești, șos. București—
Domnești nr. 24, județul Ilfov. (872/2008) Copii minori: Bozkurt
Orhan Bugra, născut la data de 1 iulie 1999.
22. Bubulică Irina, fiica lui Nudelman Vladimir și
Loukiantchikova Liudmila, cetățean moldovean, născută la data
de 13 martie 1973 în localitatea Malahovca, Liuberet, Rusia, cu
domiciliul actual în București, str. Constantin Rădulescu-Motru
nr. 29, bl. 33, sc. 1, ap. 34, sectorul 4. (848/2008)
23. Canși Mehmet, fiul lui Șeyhmuș și Suphiye, cetățean turc,
născut la data de 17 februarie 1962 în localitatea Mardin, Turcia,
cu domiciliul actual în localitatea Ciolpani, str. Calea București
nr. 27, județul Ilfov. (754/2008) Copii minori: Canși Șeyhmus,
născut la data de 14 iulie 1993.
24. Chawakh Saleh, fiul lui Ahmad și Alia, născut la data de
25 august 1967 în localitatea Alep, Siria, cetățean sirian, cu
domiciliul actual în București, str. Sold. Ene Modoran nr. 12,
bl. M-179, sc. 1, ap. 3, sectorul 5. (2.984/2007)
25. Dali Salah, fiul lui Mousa și Fatima, născut la data de
18 martie 1958 în localitatea Rastan-Homs, Siria, cetățean
sirian, cu domiciliul actual în București, Str. Fructelor nr. 17,
sectorul 2. (3.036/2007)
26. Dwedari Talal, fiul lui Abdullatif și Jenan, cetățean sirian,
născut la data de 10 octombrie 1967 în localitatea Alep, Siria, cu
domiciliul actual în București, str. P-ța Alba Iulia nr. 6, bl. J5,
sc. B, ap. 41, sectorul 3. (794/2008)
27. Ebalu Sat. Eric, fiul lui Peter-Iredia și Regina, cetățean
nigerian, născut la data de 24 octombrie 1958 în Statul Lagos,
Nigeria, cu domiciliul actual în localitatea Arad, Bd. Revoluției
nr. 44, ap. 10, județul Arad. (598/2008)
28. El Ghoul Ahmad Dib, fiul lui Ali și Fatme, cetățean
libanez, născut la data de 1 septembrie 1964 în localitatea
Bakhoun, Liban, cu domiciliul actual în București, str. Sfânta
Vineri nr. 32, bl. A-5, sc. 1, ap. 3, sectorul 3. (2.021/2008) Copii
minori: El Ghoul Layla, născută la data de 1 octombrie 2004.
29. El Zaher Nader, fiul lui El Zaher Jihad Ali și Zaher Haifa,
cetățean palestinian, născut la data de 20 septembrie 1972 în
localitatea El Bass, districtul Sour, Liban, cu domiciliul actual în
localitatea Constanța, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 76,
bl. 33, sc. C, ap. 42. (1.292/2008)

30. El-Kharaza Emam Ahmed Farag Ibrahim, fiul lui Ahmed
Farag Ibrahim El-Kharaza și Amina Abd El-Samie Hassan,
cetățean egiptean, născut la data de 27 august 1966 în
localitatea El Zaher, Cairo, Egipt, cu domiciliul actual în
București, str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, sc. C, ap. 128, sectorul 2.
(1.872/2008)
31. Franțuz Natalia, fiica lui Samohvalov Alexandr
Stepanovici și Gainulina Faina Feodorovna, cetățean
moldovean, născută la data de 8 octombrie 1971 în localitatea
Bratsk, Irkutsk, Rusia, cu domiciliul actual în București,
str. Vasile Mironiuc nr. 7, ap. 3, sectorul 1. (858/2008)
32. Ghazal Hamwi Amar, fiul lui Mohamed și Chams,
cetățean sirian, născut la data de 16 iunie 1968 în localitatea
Alep, Siria, cu domiciliul actual în localitatea Timișoara, str. Mihai
Eminescu nr. 22, ap. 10, județul Timiș. (2.502/2008)
33. Gungor Guven, fiul lui Ali și Șanay, cetățean turc, născut
la data de 1 aprilie 1976 în localitatea Perșembe, Turcia, cu
domiciliul actual în București, str. Horia Măcelariu nr. 20-22, bl.
20/8, sc. 1, ap. 3, sectorul 1. (2.060/2008)
34. Habou Mohamed, fiul lui Omar și Aicha, cetățean sirian,
născut la data de 25 august 1971 în localitatea Alep Ginders,
Siria, cu domiciliul actual în București, str. Pâncota nr. 3, bl. 15,
ap. 59, sectorul 2. (1.227/2008) Copii minori: Habou Diana,
născută la data de 10 ianuarie 2004, Habou Riana, născută la
data de 20 aprilie 2005.
35. Hasan N Abood, fiul lui Najim și Rabieh R., cetățean
irakian, născut la data de 9 martie 1962 în localitatea Bagdad,
Irak, cu domiciliul actual în București, str. Teiul Doamnei nr. 1,
bl. 8, sc. A, et. 3, ap. 13, sectorul 2. (2.509/2008) Copii minori:
Hasan Mustafa, născut la data de 19 ianuarie 2002, Hasan
Mariem, născută la data de 4 mai 2000.
36. Hiseen Samer, fiul lui Salman Hassan și Hamoodi
Shamia, cetățean irakian, născut la data de 2 august 1959 în
localitatea Alramadi Alanbar, Irak, cu domiciliul actual în
localitatea Timișoara, str. Călin Nemeș nr. 9, sc. D, ap. 2, județul
Timiș. (2.534/2008) Copii minori: Hiseen Aiat, născută la data
de 1 octombrie 1996, Hiseen Asra-Mariem, născută la data de
25 decembrie 1997, Hiseen Muhamed-Mustafa, născut la data
de 29 aprilie 2004.
37. Hizlioglu Ferit Kenan, fiul lui Naim și Ayten, cetățean turc,
născut la data de 15 decembrie 1958 în localitatea Bursa,
Turcia, cu domiciliul actual în localitatea Timișoara,
str. București nr. 34, bl. A4, sc. B, ap. 10, județul Timiș.
(2.624/2008)
38. Hossein Fathi, fiul lui Ayyoob și Sedigheh, cetățean
iranian, născut la data de 20 februarie 1962 în localitatea
Shemiran, Iran, cu domiciliul actual în București, bd. I.C.Brătianu
nr. 39, bl. P-6, sc. 2, ap. 34, sectorul 3. (2.536/2008)
39. Hussain Firas, fiul lui Yuhya și Amera Abbas, cetățean
irakian, născut la data de 10 aprilie 1966 în localitatea Bagdad,
Irak, cu domiciliul actual în București, str. Bârsănești nr. 8,
bl. 157, sc. 1, et. 10, ap. 43, sectorul 6. (2.572/2008)
40. Ibrahimi Tefik, fiul lui Faik și Stevka, cetățean sârb, născut
la data de 3 martie 1962 în localitatea Titova Mitrovița, Kosovo,
Serbia, cu domiciliul actual în București, str. Almașu Mare nr. 12,
bl. 51, sc. 6, ap. 52, sectorul 4. (845/2008)
41. Issam Ossman Maher, fiul lui Issam Ossman și Ayouch
Elitaui, cetățean australian, născut la data de 23 iulie 1973 în
localitatea Rachaya, Liban, cu domiciliul actual în localitatea
Brașov, str. Minerva nr. 10, sc. E, ap. 15, județul Brașov.
(915/2008)
42. Jasim Nada, fiica lui Talib și Suhaila, cetățean irakian,
născută la data de 24 februarie 1969 în localitatea Theeqar, Irak,
cu domiciliul actual în București, șos. Colentina nr. 74, bl. 110,
sc. 1, ap. 13, sectorul 2. (1.849/2008) Copii minori: Dakhel Noor,
născută la data de 18 iulie 1993, Dakhel Abdullah, născut la data
de 27 ianuarie 2000, Dakhel Ali, născut la data de 9 martie 2001.
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43. Jonaskovic Goran, fiul lui Jovan și Ljubica, cetățean sârb,
născut la data de 30 septembrie 1976 în localitatea Schorndorf,
Germania, cu domiciliul actual în București, str. Chilia Veche
nr. 7A, bl. B-11, sc. C, ap. 98, sectorul 6. (2.477/2008)
44. Kaveh Hamid, fiul lui Gholamali și Khavar, cetățean
iranian, născut la data de 23 octombrie 1958 în localitatea
Ardebil, Iran, cu domiciliul actual în localitatea Buzău, str. Spiru
Haret bl. 3D, ap. 14, județul Buzău. (2.494/2008) Copii minori:
Kaveh Nazanin, născută la data de 22 mai 1993, Kaveh Ali,
născut la data de 13 noiembrie 1997.
45. Kavian Mohammad Ali, fiul lui Ahmad și Masoumeh,
cetățean iranian, născut la data de 30 martie 1954 în localitatea
Amol, Iran, cu domiciliul actual în București, str. Nicolae Iorga
nr. 22, et. 6, ap. 24, sectorul 1. (580/2008)
46. Koneaev Oleg Borisovici, fiul lui - și Koneaev Paraskovia,
cetățean rus, născut la data de 2 ianuarie 1946 în localitatea
Berezniki, regiunea Molotov, Rusia, cu domiciliul actual în
localitatea Siret, str. Bogdan Vodă nr. 1, județul Suceava.
(2.015/2008)
47. Lisnic Maeda, fiica lui Ikonomi Vangjel și Zhaneta,
cetățean albanez, născută la data de 9 august 1976 în
localitatea Tirana, Albania, cu domiciliul actual în localitatea
Beiuș, str. 1 Decembrie 1918 nr. 50A, bl. Z2, sc. B, ap. 6, județul
Bihor. (369/2008)
48. Luncașu Irina, fiica lui Ivanov Ion și Ala, cetățean
moldovean, născută la data de 17 iulie 1979 în localitatea
Coșnița, județul Dubăsari, Republica Moldova, cu domiciliul
actual în localitatea Suceava, str. Putna nr. 9, bl. B.4, sc. A,
ap. 3, județul Suceava. (1.303/2008)
49. Mahli Abdulkader, fiul lui Ahmad și Badia, cetățean sirian,
născut la data de 13 martie 1964 în localitatea Halwanie, județul
Halwanie, Siria, cu domiciliul actual în București, str. Brăilița
nr. 3, bl. V18, sc. 2, ap. 37, sectorul 3. (780/2008) Copii minori:
Mahli Sidra, născută la data de 5 decembrie 2000, Mahli Fatima,
născută la data de 23 februarie 2004, Mahli Ahmad, născut la
data de 24 aprilie 2006.
50. Mardini Riad, fiul lui Abboud și Majida Shiro, cetățean
sirian, născut la data de 17 noiembrie 1965 în localitatea Alep,
Siria, cu domiciliul actual în localitatea Constanța, bd. Ferdinand
nr. 89, bl. A3, sc. B, ap. 71, județul Constanța. (2.535/2008)
51. Memiș Hamdia, fiica lui Daud și Ghiulia, cetățean
albanez, născută la data de 24 noiembrie 1944 în localitatea
Slatina, județul Olt, România, cu domiciliul actual în localitatea
Slatina, Str. Victoriei nr. 3, bl. 3, sc. C, ap. 3, județul Olt.
(477/2008)
52. Memiș Nazmia, fiica lui Daud și Ghiulia, cetățean
albanez, născută la data de 2 iunie 1933 în localitatea Slatina,
județul Olt, România, cu domiciliul actual în localitatea Slatina,
Str. Victoriei nr. 3, bl. 3, sc. C, ap. 3, județul Olt. (478/2008)
53. Munoz Candelo Carlos Andres, fiul lui Luis Ever și
Vinubia, cetățean columbian, născut la data de 18 august 1978
în localitatea Cali, județul Valle, Columbia, cu domiciliul actual în
București, str. Națiunile Unite nr. 3-5, bl. C, ap. 65, sectorul 4.
(1.350/2008)
54. Muya Boate Nana, fiica lui Muya Wa Muya Yasemali și
Boate Bompembe Catherine, cetățean congolez, născută la
data de 30 noiembrie 1974 în localitatea Kintambo, Kinshasa,
Republica Democrată Congo, cu domiciliul actual în București,
Str. Nucului nr. 6, bl. V-101, sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 3.
(2.183/2008)
55. Muya Leya Lisette, fiica lui Muya Wa Muya Yasemali și
Boate Bompembe Catherine, cetățean congolez, născută la
data de 10 august 1981 în localitatea Kintambo, Kinshasa,
Republica Democrată Congo, cu domiciliul actual în București,
Str. Nucului nr. 6, bl. V-101, sc. A, ap. 8, sectorul 3. (2.457/2008)
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56. Naboulsi Ziad, fiul lui Ahmad și Kabakibi Myassar,
cetățean libanez, născut la data de 14 august 1967 în localitatea
El Nouiri, Tripoli, Liban, cu domiciliul actual în București, Calea
Plevnei nr. 100, bl. 10 B, ap. 14, sectorul 1. (1.368/2008) Copii
minori: Naboulsi Ahmad, născut la data de 7 octombrie 2005,
Naboulsi Tarek, născut la data de 9 octombrie 2007, Naboulsi
Tala, născută la data de 17 noiembrie 2008.
57. Oubar Michil, fiul lui Elias și Saida, cetățean sirian, născut
la data de 27 aprilie 1962 în localitatea Damasc, Siria, cu
domiciliul actual în București, str. Cetatea Veche nr. 5, bl. 3/5 B,
sc. 1, ap. 7, sectorul 4. (1.302/2008)
58. Rahmjou Alireza, fiul lui Hossein și Marziyeh, cetățean
iranian, născut la data de 5 iunie 1964 în localitatea Tabriz, Iran,
cu domiciliul actual în București, str. Dealul Țugulea nr. 66,
bl. G1, sc. 2, ap. 29, sectorul 6. (377/2008)
59. Rezaei Azar, fiica lui Mohammad Ebrahim și Sedigheh,
cetățean iranian, născută la data de 6 iulie 1961 în localitatea
Teheran, Iran, cu domiciliul actual în București, str. Nicolae Iorga
nr. 22, et. 6, ap. 24, sectorul 1. (582/2008)
60. Ribodino Valerio, fiul lui Bartolomeo și Bosio Vittoria,
cetățean italian, născut la data de 5 noiembrie 1954 în
localitatea Barge, Italia, cu domiciliul actual în localitatea Brașov,
Calea Bucureștilor nr. 30, bl. S4, sc. A, ap. 27. (340/2008)
61. Rostami Majid, fiul lui Mohammadali și Zahra Beigom,
cetățean iranian, născut la data de 19 iulie 1971 în localitatea
Babol, Iran, cu domiciliul actual în București, str. Constantin Titel
Petrescu nr. 6, bl. C38, sc. B, ap. 56, sectorul 6. (1.831/2008)
Copii minori: Rostami Saeid, născut la data de 11 septembrie
1992.
62. Saadati Sohi Morteza, fiul lui Ali și Sedigheh, cetățean
iranian, născut la data de 29 octombrie 1961 în localitatea
Natanz, Iran, cu domiciliul actual în București, str. Virgil
Madgearu nr. 16B, sectorul 1. (1.401/2008) Copii minori:
Saadathi Sohi Arshia, născut la data de 6 noiembrie 1997.
63. Sabbagh Marwan, fiul lui M. Hisham și Fatima, cetățean
sirian, născut la data de 11 august 1951 în localitatea Alep, Siria,
cu domiciliul actual în localitatea Bacău, str. Mihai Viteazu
nr. 12, sc. E, ap. 11. (763/2008)
64. Sakur Mashhour, fiul lui Hasan și Aaysha, cetățean sirian,
născut la data de 20 iulie 1972 în localitatea Al Sukna, Siria, cu
domiciliul actual în localitatea Buzău, Bd. Unirii nr. 176, bl. D,
sc. 1, ap. 7, județul Buzău. (1.296/2008)
65. Sapiashvili Elena, fiica lui Fisherman Anatoly și Natalia,
născută la data de 30 martie 1976 în URSS, cetățean israelian,
cu domiciliul actual în București, șos. Colentina nr. 21, bl. R.24,
sc. A, ap. 11, sectorul 2. (2.893/2007)
66. Sapiashvili Elgudza, fiul lui Mihael și Alka, născut la data
de 2 ianuarie 1968 în U.R.S.S., cetățean israelian, cu domiciliul
actual în București, șos. Colentina nr. 21, bl. R.24, sc. A, ap. 11,
sectorul 2. (2.896/2007) Copii minori: Sapiashvili Gavriel, născut
la data de 17 decembrie 1999, Sapiashvili Nicol, născută la data
de 7 ianuarie 2004, Sapiashvili Michael, născut la data de
25 octombrie 1998.
67. Schenker Irena, fiica lui Pertrovic Bogoje și Ljubinka,
cetățean sârb, născută la data de 25 octombrie 1977 în
localitatea Zajecar, Serbia, cu domiciliul actual în localitatea
Craiova, bd. 1 Mai nr. 61, bl. 18, sc. 2, ap. 9, județul Dolj.
(2.775/2008)
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68. Sekosan Kristijan, fiul lui Todor și Viorika, cetățean sârb,
născut la data de 13 decembrie 1976 în localitatea Zrenjanin,
Serbia, cu domiciliul actual în localitatea Timișoara,
Str. Viorelelor, bl. D-7, sc. B, ap. 10, județul Timiș. (905/2008)
69. Sipahi Ayla, fiica lui Reyhan și Caliș Aynur, cetățean turc,
născută la data de 22 mai 1978 în localitatea Ankara, Turcia, cu
domiciliul actual în localitatea Voluntari, șos. Erou Nicolae Iancu
nr. 6, bl. 39, județul Ilfov. (1.166/2008)
70. Sîcencova Svetlana, fiica lui Sîcencov Nicolae și
Sîcencova Ludmila, cetățean moldovean, născută la data de
28 februarie 1964 în localitatea Mahacikala, Rusia, cu domiciliul
actual în București, Str. Lăcrămioarei nr. 31-33, bl. 1-2, ap. 42,
sectorul 3. (1.225/2008)
71. Tawil Rabih, fiul lui Ali și Shoukeir Sania, cetățean
libanez, născut la data de 15 august 1976 în localitatea
El Khyam, Liban, cu domiciliul actual în București, str. Anastasie
Panu nr. 3, bl. A 3, ap. 83, sectorul 3. (1.370/2008)
72. Terzi Serhat, fiul lui Mete și Zubeyde, cetățean turc,
născut la data de 5 iulie 1973 în localitatea Ankara, Turcia, cu
domiciliul actual în localitatea Voluntari nr. 18, ap. B9, județul
Ilfov. (913/2008)

73. Wadhwani Monesh Dayaldas, fiul lui Manghanmal
Dayaldas și Kavita, cetățean indian, născut la data de 18 aprilie
1978 în localitatea Ijebu-Ode, Nigeria, cu domiciliul actual în
București, str. Ștefan cel Mare nr. 31, bl. 29, ap. 134, sectorul 2.
(1.309/2008)
74. Wang Lu, fiica lui Wang Gang și Ai Chunzhi, cetățean
chinez, născută la data de 20 octombrie 1972 în localitatea
Zhongqing, China, cu domiciliul actual în București, bd. Decebal
nr. 5, bl. S.12A, sc. 1, et. 8, ap. 23, sectorul 3. (1.186/2008) Copii
minori: Li Zhuoqi, născută la data de 5 octombrie 1998.
75. Zhouri Mohamed, fiul lui Mahmud și Badrie, cetățean
sirian, născut la data de 16 noiembrie 1959 în localitatea Nerab,
Siria, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, str. Arieș nr. 25,
județul Dolj. (1.132/2008) Copii minori: Zhouri Abed Alrahman,
născut la data de 11 iulie 2002, Zhouri Ahmed, născut la data de
26 ianuarie 2001, Zhouri Budur, născută la data de 1 ianuarie
2000, Zhouri Mahmud, născut la data de 1 august 1998.
76. Zolfaghari Siamak, fiul lui Nasser și Akrameh, cetățean
iranian, născut la data de 16 septembrie 1970 în localitatea
Hamedan, Iran, cu domiciliul actual în București, str. Fabrica de
Gheață nr. 6, bl. 89, sc. A, ap. 2, sectorul 2. (2.574/2008)

A C T E A L E Î N A LT E I C U R Ț I D E C A S A Ț I E Ș I J U S T I Ț I E
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
— SECȚIILE UNITE —

D E C I Z I A Nr. 31
din 2 iunie 2008
Dosar nr. 14/2008
Sub președinția domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în conformitate cu dispozițiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind aplicarea dispozițiilor art. 483 alin. 3 și art. 485 alin. 1 și 2 din
Codul de procedură penală referitoare la caracterul ședinței de judecată în cazul în care inculpatul, minor la data săvârșirii faptei,
a devenit ulterior major.
Secțiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenți
87 de judecători din totalul de 115 aflați în funcție.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul Gabriela
Scutea, adjunct al procurorului general.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în
interesul legii, solicitând admiterea acestuia în sensul de a se stabili că, în cazul în care inculpatul, minor la data săvârșirii faptei,
a devenit ulterior major, ședința de judecată este nepublică.
S E C Ț I I L E U N I T E,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată
următoarele:
În practica instanțelor judecătorești nu există un punct de
vedere unitar în legătură cu aplicarea dispozițiilor art. 483 alin. 3
și art. 485 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală privind
caracterul ședinței de judecată în cazul în care inculpatul, minor
la data săvârșirii faptei, a devenit ulterior major.
Astfel, unele instanțe s-au pronunțat în sensul că într-o atare
situație ședința de judecată este publică.

Alte instanțe, dimpotrivă, s-au pronunțat în sensul că în cazul
inculpatului, minor la data săvârșirii faptei, devenit ulterior major
ședința de judecată este nepublică, indiferent de data când a
intervenit majoratul.
Aceste din urmă instanțe au interpretat și aplicat corect
dispozițiile legii.
Procedura aplicabilă în cazurile cu infractori minori este
reglementată în cap. II din titlul IV al Părții speciale din Codul de
procedură penală.
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Este adevărat că prin art. 290 alin. 1 din Codul de procedură
penală se prevede că „ședința de judecată este publică”,
interzicându-se minorilor sub 16 ani să asiste la o atare ședință.
Dar de la acest principiu general legiuitorul, având în vedere
situația specială a minorului, disponibilitatea sa psihofizică
aparte, caracterul și personalitatea acestuia, aflate într-un
continuu proces de formare și modelare, a instituit pentru minorii
infractori o procedură specială.
În acest sens, prin art. 485 alin. 1 din Codul de procedură
penală se prevede că „ședința în care are loc judecarea
infractorului minor se desfășoară separat de celelalte ședințe”,
iar la alin. 2 din același articol se mai prevede că „ședința nu
este publică”, precizându-se, în continuare, că „la desfășurarea
ședinței pot asista persoanele arătate în articolul precedent,
apărătorii părților, precum și alte persoane cu încuviințarea
instanței”.
Din aceste prevederi reiese astfel în mod vădit că
nepublicitatea ședinței este aplicabilă pe tot parcursul judecății,
inclusiv în ipoteza în care inculpatul, minor la data săvârșirii
faptei, a devenit ulterior major.
Pe de altă parte, în art. 483 alin. 3 din Codul de procedură
penală, așa cum a fost modificat prin Legea nr. 356/2006, se
prevede imperativ că „inculpatul care a săvârșit infracțiunea în
timpul când era minor este judecat potrivit dispozițiilor
procedurale speciale privitoare la minori”, spre deosebire de
reglementarea anterioară, când prin acest text de lege se
prevedea că „inculpatul care a săvârșit infracțiunea în timpul
când era minor este judecat potrivit procedurii obișnuite, dacă la
data sesizării instanței împlinise vârsta de 18 ani”.
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Așa fiind, în urma modificării aduse dispozițiilor art. 483
alin. 3 din Codul de procedură penală, legiuitorul a inclus în
sfera aplicabilității „dispozițiilor procedurale speciale privitoare
la minori” totalitatea actelor și formelor procesuale cu caracter
derogatoriu de la procedura de drept comun, inclusiv cele
referitoare la judecată.
Prin urmare, rezultă că inculpatului minor la data săvârșirii
faptei, care ulterior a devenit major, i se aplică dispozițiile privind
procedura specială cuprinsă în cap. II din titlul IV al Părții
speciale din Codul de procedură penală, inclusiv cele referitoare
la faza cercetării judecătorești (compunerea completului de
judecători anume desemnați; judecarea în prezența acestuia,
cu excepția cazului când se sustrage de la judecare; citarea la
judecarea cauzei, în afară de părți, a Serviciului de protecție a
victimelor și reintegrare socială a infractorilor minori, precum și
a părinților; caracterul nepublic al ședinței de judecată).
Așadar, singura condiție ce trebuie îndeplinită pentru a fi
incidente aceste prevederi o reprezintă minoritatea inculpatului
la data săvârșirii faptei, nemaiavând relevanță vârsta dobândită
până la momentele procesuale ale cauzei.
În consecință, în temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, republicată, precum și al art. 4142
din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul
în interesul legii și a se stabili că dispozițiile art. 483 alin. 3
raportat la art. 485 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală se
interpretează în sensul că, în cazurile în care inculpatul, minor
la data săvârșirii faptei, a devenit ulterior major, indiferent de
momentul intervenirii majoratului, judecata trebuie să aibă loc
în ședință nepublică.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii
D E C I D:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Dispozițiile art. 483 alin. 3 raportat la art. 485 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală se interpretează în sensul că, în
cazul în care inculpatul, minor la data săvârșirii faptei, a devenit major, indiferent de momentul intervenirii majoratului, judecata va
avea loc în ședință nepublică.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 2 iunie 2008.
PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
— SECȚIILE UNITE —

D E C I Z I A Nr. 42
din 13 octombrie 2008
Dosar nr. 25/2008
Dosar nr. 26/2008
Sub președinția domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite, în conformitate cu dispozițiile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la determinarea modului de aplicare a pedepsei ce
urmează a fi executată în ipoteza în care instanța este învestită, prin același act de sesizare, cu judecarea a două infracțiuni
intenționate, săvârșite de același inculpat, dintre care una anterior, iar cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare
cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.
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Secțiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenți
81 de judecători din totalul de 115 aflați în funcție.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul Iuliana
Nedelcu, procuror-șef al Secției judiciare.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a învederat că există o
strânsă legătură între acest recurs în interesul legii și recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel
Bacău ce face obiectul Dosarului nr. 26/2008, ce se referă la cazul când obiectul judecății îl constituie două infracțiuni, dintre care
una este concurentă cu o altă infracțiune pentru care s-a dispus prin hotărâre condamnarea la pedeapsa închisorii cu suspendarea
condiționată a executării, iar a doua a fost comisă în termenul de încercare al suspendării. Ca urmare, a cerut să fie întrunite cele
două dosare în vederea soluționării lor deodată.
Secțiile Unite, ținând seama că între cele două recursuri în interesul legii există o strânsă legătură, în temeiul art. 164 din
Codul de procedură civilă, dispun întrunirea acestora în vederea judecării lor deodată.
În continuare s-a dat cuvântul procurorului, care a susținut recursul în interesul legii declarat de procurorul general și pe
cel formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău, punând concluzii pentru admiterea acestora în sensul de a se stabili
că în cazul învestirii instanței, prin același act de sesizare, cu judecarea a două infracțiuni intenționate, săvârșite de același inculpat,
dintre care una anterior și cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiționată a executării
pedepsei, trebuie să se procedeze succesiv la:
— stabilirea mai întâi a pedepselor pentru fiecare dintre cele două infracțiuni deduse judecății;
— anularea suspendării condiționate a executării pedepsei pronunțate anterior;
— contopirea pedepsei pentru care s-a suspendat condiționat executarea cu aceea care a atras anularea acesteia potrivit
regulilor privind concursul de infracțiuni, cu posibilitatea adăugării unui spor de pedeapsă;
— contopirea pedepsei rezultante astfel determinate, potrivit regulilor comune privind recidiva postcondamnatorie sau
pluralitatea intermediară de infracțiuni, după caz, cu pedeapsa stabilită pentru fapta săvârșită în termenul de încercare, putându-se
adăuga un nou spor de pedeapsă.
S E C Ț I I L E U N I T E,

deliberând asupra recursurilor în interesul legii, constată
următoarele:
În practica instanțelor judecătorești s-a constatat că nu există
un punct de vedere unitar privind aplicarea pedepsei ce
urmează a fi executată în cazul în care instanța este învestită,
prin același act de sesizare, cu judecarea a două infracțiuni
intenționate, săvârșite de același inculpat, dintre care una
anterior, iar cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de
condamnare cu suspendarea condiționată a executării
pedepsei.
Astfel, unele instanțe au considerat că într-un asemenea caz,
în care sunt îndeplinite simultan atât condițiile revocării, cât și
cele ale anulării suspendării condiționate a executării pedepsei,
sunt incidente dispozițiile ce reglementează ambele instituții
juridice.
Alte instanțe, dimpotrivă, au apreciat că în astfel de situații
sunt aplicabile numai dispozițiile referitoare la revocarea
suspendării condiționate a executării pedepsei, care sunt mai
severe datorită incidenței cumulului aritmetic al pedepselor.
În fine, alte instanțe s-au pronunțat în sensul că într-un
asemenea caz particular de concurs de infracțiuni sunt aplicabile
numai dispozițiile privind anularea suspendării condiționate a
executării pedepsei.
Aceste din urmă instanțe au interpretat și aplicat corect
dispozițiile legii.
Individualizarea pedepselor este reglementată în cap. V din
titlul III al Părții generale a Codului penal (art. 72—89), care
cuprind dispoziții cu caracter general în această materie.
Astfel, în raport cu natura sa juridică, suspendarea
condiționată a executării pedepsei prevăzută în art. 81 din Codul
penal este un mijloc de individualizare a pedepsei principale
aplicate, ce constă în dispoziția instanței de judecată de a
suspenda, prin însăși hotărârea de condamnare, executarea
acelei pedepse, atunci când sunt îndeplinite cerințele legale, pe

un termen de încercare în care condamnatul are obligația de a
nu săvârși o nouă infracțiune.
Ca urmare, cu excepția cazului când infracțiunea ulterioară
este săvârșită din culpă, reglementat la art. 83 alin. 3 din Codul
penal, instanța de judecată, revocând suspendarea
condiționată, va dispune ca persoana condamnată să execute
atât pedeapsa anterior suspendată condiționat, cât și pe cea
pronunțată pentru noua infracțiune, pedepsele fiind apoi
cumulate aritmetic.
În timp ce anularea suspendării condiționate a executării
pedepsei atrage, după caz, incidența dispozițiilor privind
sancționarea concursului de infracțiuni sau a stării de recidivă,
pedepsele fiind cumulate juridic, în cazul revocării suspendării
condiționate se execută numai prin privare de libertate cel puțin
pedeapsa pentru care acest regim de executare a fost stabilit
prin hotărâre definitivă ce a intrat în puterea lucrului judecat și
pentru care s-a revocat suspendarea condiționată.
Aceste două instituții juridice, anularea și revocarea,
reglementate prin dispoziții cu caracter imperativ, au însă efecte
diferite sub aspectul stabilirii cuantumului pedepsei finale.
De aceea, în cazul concomitenței lor, instanța de judecată, în
respectarea principiului legalității pedepsei, trebuie să aplice cu
prioritate soluția de anulare a suspendării condiționate a
executării.
Anularea, intervenind datorită unei cauze anterioare,
preexistente suspendării condiționate a executării pedepsei și
săvârșirii unei noi infracțiuni în termenul de încercare,
sancționează tocmai neîndeplinirea condițiilor în care aceasta
putea fi dispusă.
Ca urmare, anularea suspendării condiționate a executării
pedepsei constituie un remediu procesual având ca scop
desființarea dispoziției de suspendare atunci când aceasta este
lovită, ab initio, de un viciu esențial, fiind impusă de necesitatea
ca soluția să fie conformă cu realitatea obiectivă și să se înlăture
o situație contrară adevărului, ce nu își găsește justificare cât
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timp există o perseverență a inculpatului de a săvârși fapte
penale de natură a duce la revocarea suspendării condiționate.
Trebuie observat deci că măsura anulării duce la înlăturarea
suspendării executării pedepsei, ca și cum această măsură nici
nu ar fi fost pronunțată, făcând astfel să nu se poată revoca
ceea ce nu mai exista la data săvârșirii infracțiunii ulterioare.
Anularea intervine astfel datorită unei cauze anterioare,
preexistentă acordării suspendării condiționate și săvârșirii unei
noi infracțiuni în termenul de încercare, și sancționează tocmai
neîndeplinirea condițiilor în care aceasta putea fi dispusă.
Așadar, înlăturarea prin anularea suspendării condiționate a
executării pedepsei face să dispară temeiul regimului
sancționator special (cumul aritmetic) bazat pe dispozițiile art. 83
alin. 1 teza finală din Codul penal.
În măsura în care s-ar aplica dispozițiile ce reglementează
instituția revocării suspendării condiționate, s-ar ajunge, de
exemplu, la situația inacceptabilă ca, prin stabilirea unei
pedepse mai mari pentru infracțiunea concurentă săvârșită
anterior, să fie absorbită, în cadrul cumulului juridic, pedeapsa
mai mică pentru care se dispusese suspendarea condiționată a
executării, la care să se adauge un eventual spor, iar în final să
se revoce suspendarea condiționată pentru această pedeapsă
rezultantă, a cărei executare nu a fost în totalitate suspendată
condiționat.
Infracțiunile săvârșite în stare de recidivă nu pot fi
considerate în concurs cu cele comise mai înainte ca hotărârea
de condamnare anterioară să fi rămas definitivă.
În ipoteza analizată potrivit dispozițiilor art. 33 lit. a) din Codul
penal, sfera concursului de infracțiuni, cu pluralitate
infracțională, s-a închis prin rămânerea definitivă a hotărârii de
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condamnare pentru una dintre infracțiunile concurente și, ca
atare, tot ce precedă alcătuiește concursul, iar tot ce urmează
constituie recidivă.
Ca atare, instanța învestită prin același act de sesizare cu
judecarea a două infracțiuni intenționate, săvârșite de același
inculpat, dintre care una anterior și cealaltă ulterior rămânerii
definitive a hotărârii de condamnare cu suspendare condiționată
a executării, va stabili pedeapsa ce va fi executată prin
parcurgerea mai multor etape succesive, după cum urmează:
— se vor aplica pedepse pentru fiecare dintre cele două
infracțiuni deduse judecății;
— se va dispune anularea suspendării condiționate a
executării pedepsei pronunțate anterior;
— se va contopi pedeapsa stabilită pentru infracțiunea ce a
dus la condamnarea cu suspendare condiționată cu cea care a
atras anularea acesteia, potrivit regulilor privind concursul de
infracțiuni, putându-se adăuga și un spor de pedeapsă;
— pedeapsa rezultantă, astfel determinată, se va contopi
după regulile privitoare la recidiva postcondamnatorie sau
pluralitatea intermediară cu cea stabilită pentru fapta săvârșită
în termenul de încercare, la care se poate adăuga un nou spor
de pedeapsă.
În consecință, în temeiul dispozițiilor art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum
și ale art. 4142 alin. 2 și 3 din Codul de procedură penală,
urmează a se admite recursul în interesul legii declarat de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție și cel formulat de Colegiul de conducere al
Curții de Apel Bacău și a se decide în sensul arătat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii
D E C I D:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
și de Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău.
În cazul în care instanța este învestită prin același act de sesizare cu judecarea a două infracțiuni intenționate, săvârșite
de același inculpat, dintre care una anterior și cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea
condiționată a executării pedepsei, sunt aplicabile exclusiv dispozițiile art. 85 din Codul penal.
Pedeapsa ce va fi executată urmează a fi determinată astfel:
— se vor aplica pedepse pentru fiecare dintre cele două infracțiuni deduse judecății;
— se va dispune anularea suspendării condiționate a executării pedepsei pronunțate anterior;
— se va contopi, potrivit regulilor de la concursul de infracțiuni, pedeapsa a cărei executare a fost inițial suspendată
condiționat cu pedeapsa care a atras anularea acesteia, putându-se adăuga un spor de pedeapsă;
— pedeapsa rezultantă, astfel determinată, se va contopi, după caz, conform regulilor prevăzute la recidiva
postcondamnatorie sau pluralitatea intermediară, cu cea stabilită pentru fapta săvârșită în termenul de încercare, putându-se
adăuga un spor de pedeapsă.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 13 octombrie 2008.
PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

Monitorul Oficial, Partea I
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția Hotărâri ale Guvernului României

750
90
200
800
7.200
400
60
4
12

Zile de
apariție/
săptămână

Greutate
medie/apariție
(grame)

5
1
5
5
5
5
1
—
—

50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500

Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni

800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750

3 luni

1 lună

210

75
140
200
40
160
150
50

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
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 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.

— prin oficiile sale poștale

 ACTA LEGIS — S.R.L.

— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
— Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)
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 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
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 CURIER PRESS — S.A.
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