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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea Addendumului
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la 18 noiembrie 2003,
la Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor
ºi reconversie profesionalã (RICOP), semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
întreprinderilor ºi reconversie profesionalã (RICOP), semnat
la Bucureºti la 30 decembrie 1999, adoptatã în temeiul
art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 21
din 29 ianuarie 2004 pentru ratificarea Addendumului dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, semnat la
Bucureºti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de
finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 24 martie 2004.
Nr. 54.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 21/2004
pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã,
semnat la Bucureºti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor
ºi reconversie profesionalã (RICOP), semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea
Addendumului dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã, semnat la Bucureºti la 18 noiembrie 2003, la
Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României ºi

Comisia Europeanã referitor la Programul RO 9904 pentru
restructurarea întreprinderilor ºi reconversie profesionalã
(RICOP), semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999, ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 martie 2004.
Nr. 155.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 22/2004 pentru ratificarea Addendumului
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la 19 decembrie 2003,
la Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunitãþii în domeniul siguranþei nucleare în 2001
pentru România Ñ RO 0110, semnat la Bucureºti la 19 decembrie 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 22
din 29 ianuarie 2004 pentru ratificarea Addendumului dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, semnat la
Bucureºti la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de
finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunitãþii în

domeniul siguranþei nucleare în 2001 pentru România Ñ
RO 0110, semnat la Bucureºti la 19 decembrie 2001,
adoptatã în temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din
31 ianuarie 2004.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 24 martie 2004.
Nr. 55.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 22/2004
pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã,
semnat la Bucureºti la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanþare dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunitãþii
în domeniul siguranþei nucleare în 2001 pentru România Ñ RO 0110,
semnat la Bucureºti la 19 decembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 22/2004 pentru ratificarea
Addendumului dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã, semnat la Bucureºti la 19 decembrie 2003, la
Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României ºi

Comisia Europeanã referitor la Programul orizontal pentru
sprijinul Comunitãþii în domeniul siguranþei nucleare în 2001
pentru România Ñ RO 0110, semnat la Bucureºti la
19 decembrie 2001, ºi se dispune publicarea acestei legi
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 martie 2004.
Nr. 156.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 17/2004 pentru ratificarea Addendumului
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã, semnat la Bucureºti la 26 ianuarie 2004,
la Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor
la Programul naþional 1998 RO 9803ÑRO 9807, semnat la Bucureºti la 30 septembrie 1998
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 17
din 29 ianuarie 2004 pentru ratificarea Addendumului dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã, semnat la
Bucureºti la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de
finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul naþional 1998 RO 9803ÑRO 9807,

semnat la Bucureºti la 30 septembrie 1998, adoptatã în
temeiul art. 1 pct. I din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2004.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 26 martie 2004.
Nr. 71.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 17/2004
pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã,
semnat la Bucureºti la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la Programul naþional 1998 RO 9803ÑRO 9807,
semnat la Bucureºti la 30 septembrie 1998
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 17/2004 pentru ratificarea
Addendumului dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã, semnat la Bucureºti la 26 ianuarie 2004, la
Memorandumul de finanþare dintre Guvernul României ºi

Comisia Europeanã referitor la Programul naþional 1998
RO 9803ÑRO 9807, semnat la Bucureºti la 30 septembrie
1998, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 24 martie 2004.
Nr. 172.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/1999
pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 23/1995
privind instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 60 din 13 mai 1999 pentru modificarea
alin. 4 al art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 23/1995

privind instituirea sistemului de marcare pentru þigarete,
produse din tutun ºi bãuturi alcoolice, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 14 mai 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 26 martie 2004.
Nr. 72.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/1999
pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 23/1995
privind instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 23/1995

privind instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 24 martie 2004.
Nr. 173.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea
unor venituri realizate din România de persoane fizice ºi juridice nerezidente
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului
nr. 83 din 25 august 1998 privind impunerea unor venituri
realizate din România de persoane fizice ºi juridice nerezidente, adoptatã în temeiul art. 1 pct. 4 lit. f) din Legea

nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 315 din 27 august 1998.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 26 martie 2004.
Nr. 73.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea
Ordonanþei Guvernului nr. 83/1998
privind impunerea unor venituri realizate din România
de persoane fizice ºi juridice nerezidente
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România
de persoane fizice ºi juridice nerezidente ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 24 martie 2004.
Nr. 174.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 142
din 24 martie 2004

privind constituþionalitatea unor prevederi din Regulamentul Senatului, republicat
Secretarul general al Senatului a trimis Curþii
Constituþionale, prin Adresa nr. 989 din 12 martie 2004,
sesizarea Grupului parlamentar al Partidului Naþional

Liberal, prin care se solicitã ca, în conformitate cu dispoziþiile art. 146 lit. c) din Constituþie, republicatã, sã se
pronunþe asupra constituþionalitãþii unor dispoziþii din
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Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotãrârea Senatului
nr. 16/1993, astfel cum a fost modificat ºi completat prin
hotãrârile Senatului nr. 5/2001 ºi nr. 20/2003.
Sesizarea este semnatã ºi de doamna senator Maria
Petre în calitate de lider al Grupului parlamentar al
Partidului Democrat, grup a cãrui organizare nu este recunoscutã de Senat.
Sesizarea face obiectul Dosarului nr. 126C/2004 al Curþii
Constituþionale.
Prin aceastã sesizare se solicitã Curþii sã se pronunþe
asupra constituþionalitãþii prevederilor Regulamentului
Senatului, în special asupra prevederilor art. 15 ºi 16, regulament aprobat prin Hotãrârea Senatului nr. 16/1993,
modificat ºi completat prin hotãrârile Senatului nr. 5/2001 ºi
nr. 20/2003. În sesizare, se susþine cã aceste prevederi
regulamentare nu au fost modificate de Senat, deºi asupra
neconstituþionalitãþii acestora Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin deciziile nr. 44/1993 ºi nr. 46/1994.
În temeiul dispoziþiilor art. 21 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sesizarea a fost comunicatã
preºedintelui Senatului, pentru a trimite punctul de vedere
al Biroului permanent.
Preºedintele Senatului a comunicat, la data de 23 martie 2004, în locul punctului de vedere al Biroului permanent
al Senatului, punctul sãu de vedere.
C U R T E A,

examinând sesizarea, raportul judecãtorului-raportor, prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. c) din Constituþia
republicatã ºi ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, Curtea Constituþionalã exercitã controlul de constituþionalitate asupra regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unor subiecte expres ºi limitativ determinate, ºi
anume a unuia dintre preºedinþii celor douã Camere ale
Parlamentului, a unui grup parlamentar sau a unui numãr
de cel puþin 50 de deputaþi sau de cel puþin 25 de senatori.
Analizând sesizarea, din perspectiva dispoziþiilor
menþionate, Curtea constatã urmãtoarele:
Aºa cum rezultã din sesizarea supusã examinãrii,
aceasta este semnatã de preºedintele Grupului parlamentar
al Partidului Naþional Liberal ºi de cel al Grupului parlamentar al Partidului Democrat, grup a cãrui organizare nu
este recunoscutã de Senat. Întrucât Grupul parlamentar al
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Partidului Democrat nu este constituit regulamentar, Curtea
constatã cã nu este legitim dreptul sãu de sesizare a Curþii
Constituþionale pentru declanºarea controlului de
constituþionalitate.
Astfel fiind, Curtea reþine cã are calitatea de autor al
sesizãrii numai Grupul parlamentar al Partidului Naþional
Liberal. Faþã de împrejurarea cã sesizarea este semnatã
de preºedintele grupului parlamentar în numele grupului,
neexistând semnãturile tuturor membrilor acestui grup,
Curtea urmeazã sã clarifice regularitatea sesizãrii sale în
lumina dispoziþiilor cuprinse în Constituþie, republicatã, ºi în
Regulamentul Senatului. În funcþie de aceasta, Curtea va
putea sau nu sã abordeze pe fond sesizarea.
Potrivit dispoziþiilor constituþionale evocate, sesizarea
Curþii în vederea declanºãrii controlului de constituþionalitate
a regulamentelor Parlamentului se poate face de cãtre
preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului, un grup
parlamentar sau de cãtre un anumit numãr de deputaþi sau
de senatori. În prezenþa acestor dispoziþii imperative,
preºedintele grupului nu poate ca, prin reprezentare, sã se
substituie grupului parlamentar în relaþia cu instanþa de jurisdicþie constituþionalã, deoarece Constituþia nu cuprinde nici
o dispoziþie referitoare la exercitarea atribuþiilor grupului parlamentar de cãtre preºedintele acestuia. De altfel, în temeiul
art. 64 alin. (3) din Constituþie, republicatã, Regulamentul
Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 58 din 2 februarie 2001, reglementeazã organizarea
grupurilor parlamentare, stabilind competenþa preºedintelui
grupului. La art. 18 alin. (1) lit. i) din Regulamentul
Senatului, republicat, sunt prevãzute atribuþiile sale de reprezentare, dupã cum urmeazã: ”reprezintã grupul ori de câte ori
este nevoie în activitatea Senatului.Ò Or, chiar ºi într-o normã
de rang inferior Legii fundamentale, cum este aceasta,
atribuþiile de reprezentare ale preºedintelui grupului parlamentar sunt circumstanþiate la sfera relaþiilor interne ale
Senatului. Din interpretarea sistematicã a prevederilor
Regulamentului Senatului, republicat, rezultã cã numai
Preºedintele Senatului are drept de reprezentare în relaþiile
cu instanþa constituþionalã [art. 35 alin. (1) lit. f) ºi i) din
Regulament], în toate celelalte cazuri fiind nevoie de
semnãturile celor care sunt îndreptãþiþi sã sesizeze Curtea.
În consecinþã, Curtea reþine cã nu poate da curs
sesizãrii, pe fond, deoarece aceasta nu îndeplineºte
cerinþele prevãzute de art. 146 lit. c) din Constituþie, republicatã, referitoare la sesizarea Curþii Constituþionale de
cãtre un grup parlamentar.

Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispoziþiile art. 64 alin. (3), ale art. 146 lit. c) din
Constituþie, republicatã, precum ºi prevederile art. 13 alin. (1) lit. A.b), ale art. 21 ºi ale art. 22 din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Constatã cã sesizarea privind constatarea neconstituþionalitãþii prevederilor art. 15 ºi 16 din Regulamentul
Senatului, republicat, înaintatã Curþii de preºedintele Grupului parlamentar al Partidului Naþional Liberal, în numele grupului, nu îndeplineºte condiþiile prevãzute de dispoziþiile art. 146 lit. c) din Constituþie, republicatã.
Decizia se comunicã Preºedintelui Senatului ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Definitivã ºi obligatorie.
Dezbaterea a avut loc la data de 24 martie 2004 ºi la aceasta au participat: Nicolae Popa, preºedinte, Costicã
Bulai, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Kozsok‡r G‡bor, Petre Ninosu, ªerban Viorel Stãnoiu, Lucian Stângu ºi
Ioan Vida, judecãtori.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Prim-magistrat asistent,
Claudia Miu

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 286/1.IV.2004

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Ordinului preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind funcþionarea pieþei de energie electricã din România
ºi alte prevederi specifice pentru anul 2004
În temeiul art. 9 alin. (2) ºi (6), al art. 11 alin. (1) ºi alin. (2) lit. a) ºi i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
având în vedere asigurarea stabilitãþii tarifului la energia electricã livratã consumatorilor captivi, dispoziþiile Hotãrârii
Guvernului nr. 1.580/2003 privind reorganizarea Societãþii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ºi Termice
”TermoelectricaÒ Ñ S.A. Ñ Sucursala ”Electrocentrale GalaþiÒ ºi înfiinþarea Societãþii Comerciale ”Electrocentrale GalaþiÒ Ñ
S.A., filialã a Societãþii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.,
în aplicarea dispoziþiilor pct. 3 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind funcþionarea pieþei de energie electricã din România ºi alte prevederi specifice pentru anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 17 decembrie 2003,
þinând seama de referatul de aprobare redactat de Departamentul dezvoltarea pieþei de energie ºi în conformitate
cu prevederile procesului-verbal al ºedinþei Comitetului de reglementare al Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Energiei din data de 26 martie 2004,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Pentru consumatorul eligibil care îºi exercitã dreptul de alegere a furnizorului începând cu data de
1 aprilie 2004, cantitatea de energie electricã livratã de
Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A. din capacitãþile proprii, care îi poate fi alocatã în anul 2004, se stabileºte astfel:
a) se considerã procentul din consumul consumatorului
eligibil respectiv care poate fi acoperit de energia electricã
livratã de Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A. din
capacitãþile proprii ca fiind egal cu cea mai micã dintre
cotele alocate filialelor Societãþii Comerciale ”ElectricaÒ Ñ
S.A. conform pct. 2 alin. (4) din anexa nr. 1 la Ordinul
preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 33/2003, respectiv 2,41%;
b) cantitatea maximã de energie electricã livratã de
Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A. din capacitãþile proprii, care poate fi alocatã în anul 2004 consumatorului eligibil, se determinã prin înmulþirea procentului
stabilit la lit. a) cu diferenþa dintre consumul realizat în
anul 2003 de consumatorul eligibil respectiv ºi cantitatea de
energie electricã achiziþionatã din import în anul 2004 în
beneficiul acestuia.
(2) Valoarea procentului din consumul unui consumator
eligibil care poate fi acoperit de energia electricã livratã de
Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A. din capacitãþile proprii, stabilit conform prevederilor alin. (1) lit. a),
se va modifica în conformitate cu orice revizuire ulterioarã
de cãtre Autoritatea Naþionalã de Reglementare în

Domeniul Energiei a cotelor alocate filialelor Societãþii
Comerciale ”ElectricaÒ Ñ S.A.
(3) Condiþiile ºi procedura prin care consumatorii eligibili
sau furnizorii care acþioneazã în numele acestora pot sã îºi
exercite dreptul de a încheia contractele prevãzute la pct. 2
alin. (1) lit. g) din anexa nr. 1 la Ordinul preºedintelui
Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 33/2003 sunt stipulate în anexa nr. 1*) la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prevederile art. 1 se aplicã numai pe
perioada cât consumatorul eligibil îºi exercitã dreptul de
eligibilitate.
Art. 3. Ñ (1) Se modificã ºi se completeazã, conform
prevederilor din anexa nr. 2*) la prezentul ordin, anexele
nr. 1, 4, 5 ºi 6 la Ordinul preºedintelui Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003.
(2) Orice alte dispoziþii din reglementãrile Autoritãþii
Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei se aplicã
prin coroborare cu prevederile prezentului ordin ºi numai
dacã nu contravin acestora.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Art. 5. Ñ Participanþii la piaþa de energie electricã,
Compania Naþionalã ”TranselectricaÒ Ñ S.A. ºi Societatea
Comercialã ”OpcomÒ Ñ S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. Ñ Departamentele ºi direcþiile de specialitate din
cadrul Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmãri respectarea prevederilor prezentului ordin.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu
Bucureºti, 26 martie 2004.
Nr. 6.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 se publicã pe pagina web a Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei: www.anre.ro.
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