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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru revocarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) ∫i ale art. 125
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 51 alin. (2) lit. b) ∫i
ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i
procurorilor, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Samoil„ Joarz„, procuror militar ∫ef al Sec˛iei
Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se revoc„ din func˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 octombrie 2005.
Nr. 989.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru revocarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) ∫i ale art. 125
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 51 alin. (2) lit. b) ∫i
ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i
procurorilor, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ionel Sl„voiu, procuror militar ∫ef adjunct al
Sec˛iei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se revoc„ din func˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 octombrie 2005.
Nr. 990.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea ∫i func˛ionarea Arhivei Na˛ionale de Filme
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 din Ordonan˛a Guvernului nr. 39/2005
privind cinematografia,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — (1) Arhiva Na˛ional„ de Filme se
reorganizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca institu˛ie public„ de
interes na˛ional, cu personalitate juridic„, Ón subordinea
Centrului Na˛ional al Cinematografiei.
(2) Arhiva Na˛ional„ de Filme are sediul Ón comuna
Jilava, ™os. Sabarului nr. 2, jude˛ul Ilfov.
(3) Œn cadrul Arhivei Na˛ionale de Filme func˛ioneaz„
Cinemateca Rom‚n„ ∫i Laboratorul de Restaurare a
Peliculei.
(4) Cheltuielile curente ∫i de capital ale Arhivei Na˛ionale
de Filme se finan˛eaz„ din venituri proprii ∫i subven˛ii
acordate de la bugetul de stat prin bugetul Centrului
Na˛ional al Cinematografiei.
Art. 2. — Œn activitatea sa Arhiva Na˛ional„ de Filme
asigur„ Óndeplinirea urm„toarelor obiective generale:
a) colectarea, conservarea, restaurarea ∫i punerea Ón
valoare a patrimoniului cinematografic aflat Ón administrarea sa;
b) promovarea culturii cinematografice prin Cinemateca
Rom‚n„;

c) colec˛ionarea documentelor scrise ∫i de orice alt„
natur„ ale culturii cinematografice rom‚ne∫ti ∫i universale;
d) promovarea multiculturalismului ∫i prezervarea
identit„˛ilor culturale Ón domeniul cinematografiei;
e) cercetarea, clasificarea ∫i restaurarea colec˛iilor de
filme.
Art. 3. — (1) Arhiva Na˛ional„ de Filme Óndepline∫te
func˛ia de depozit legal ∫i voluntar pentru filmele
cinematografice de orice gen, pentru materialele primare ∫i
intermediare ale acestora, precum ∫i pentru alte materiale
∫i documente privind istoria cinematografiei na˛ionale ∫i
universale.
(2) Arhiva Na˛ional„ de Filme are ca obiect de activitate
eviden˛a,

cercetarea,

colec˛ionarea,

conservarea,

restaurarea ∫i punerea Ón valoare a patrimoniului de filme,
precum ∫i organizarea ∫i sprijinirea, prin Cinemateca
Rom‚n„, a promov„rii culturii cinematografice Ón Rom‚nia.
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Art. 4. — (1) Bunurile aflate Ón patrimoniul na˛ional al
cinematografiei, Ón proprietatea public„ a statului ∫i Ón
administrarea Arhivei Na˛ionale de Filme se compun din:
a) materiale documentare precum: fotografii, afi∫e,
scenarii, partituri muzicale, colec˛ii de documente ∫i alte
bunuri legate de istoria filmului rom‚nesc;
b) s„lile de cinematograf îEforie“, îUnion“ ∫i îStudio“ din
municipiul Bucure∫ti.
(2) Se afl„ Ón custodia Arhivei Na˛ionale de Filme cu
titlu de depozit legal filmele rom‚ne∫ti de toate genurile,
lungmetraje, scurtmetraje de fic˛iune, documentare sau de
anima˛ie, precum ∫i materialele primare de imagine ∫i
sunet, mixajele de sunet ∫i intermediarele acestora,
realizate p‚n„ Ón anul 1997, cu finan˛are de la bugetul de
stat, de la bugetul unor unit„˛i de stat sau de la Centrul
Na˛ional al Cinematografiei.
(3) Se afl„ Ón custodia Arhivei Na˛ionale de Filme cu
titlu de depozit voluntar materialele primare ∫i intermediare
∫i copiile filmelor realizate de produc„torii priva˛i.
(4) Œn administrarea Arhivei Na˛ionale de Filme se afl„:
a) materiale documentare precum: fotografii, afi∫e,
scenarii, partituri muzicale, colec˛ii de documente ∫i alte
bunuri legate de istoria filmului rom‚nesc; c„r˛i, periodice,
reviste din domeniul cinematografic, aparatur„ tehnic„ ∫i
alte echipamente, utilaje sau piese de importan˛„ istoric„,
documentar„, tehnic„;
b) materiale primare, intermediare ∫i copii pozitive ale
filmelor str„ine difuzate sau achizi˛ionate prin schimburi;
c) Laboratorul ∫i terenul aferent Ón suprafa˛„ de
97.000 m2, situate Ón comuna Jilava, ™os. Sabarului nr. 2,
jude˛ul Ilfov;
d) s„lile de cinematograf îUnion“, îEforie“ ∫i îStudio“, cu
spa˛iile anexe, din municipiul Bucure∫ti.
(5) Pentru buna desf„∫urare a activit„˛ii Arhiva Na˛ional„
de Filme poate utiliza, cu titlu gratuit, spa˛iile anexe situate
Ón sediul Centrului Na˛ional al Cinematografiei din
municipiul Bucure∫ti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4—6,
sectorul 1.
Art. 5. — (1) Œn Óndeplinirea rolului ∫i a obiectivelor sale
Arhiva Na˛ional„ de Filme are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) aplicarea prevederilor legale Ón domeniul
cinematografic privind depozitul legal ∫i depozitul voluntar
al filmelor;
b) asigurarea eviden˛ei, inventarierii, catalog„rii filmelor
∫i materialelor documentare existente Ón colec˛iile sale,
precum ∫i cre„rii unor b„nci de date specializate;
c) asigurarea condi˛iilor de conservare, p„strare,
restaurare ∫i tratament al materialelor din colec˛iile sau
custodia sa, potrivit specificului acestora, cu respectarea
normelor Ón domeniu;
d) Ómbog„˛irea ∫i diversificarea colec˛iilor prin:
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— aplicarea reglement„rilor Ón vigoare privind depunerile
de filme ∫i copii ale acestora, precum ∫i de materiale
anexe, Ón arhiv„;
— stimularea depunerilor voluntare sau Ón custodie,
potrivit unor contracte de depozit Óncheiate cu proprietarii
sau titularii de drepturi;
— identificarea, cercetarea ∫i achizi˛ionarea, Ón condi˛iile
legii, a unor noi materiale sau documente;
— acceptarea de dona˛ii, cu respectarea reglement„rilor
legale Ón vigoare;
— realizarea, Ón condi˛iile legii, de schimburi ∫i
Ómprumuturi cu institu˛ii de acela∫i profil din cadrul
Federa˛iei Interna˛ionale a Arhivelor de Filme ∫i Asocia˛iei
Cinematecilor Europene sau cu persoane fizice ori juridice;
— achizi˛ionarea, Ón condi˛iile legii, de materiale, copii
de filme, documente sau obiecte de profil, de interes
cultural, istoric, documentar, ∫tiin˛ific, tehnic ori artistic, din
˛ar„ ∫i din str„in„tate sau de la colec˛ionari priva˛i;
e) promovarea ∫i facilitarea accesului la colec˛iile sale
pe baza solicit„rilor scrise ale beneficiarilor;
f) asigurarea consultan˛ei ∫i serviciilor de specialitate
pentru de˛in„torii de bunuri de acest tip, la cererea
acestora;
g) organizarea de expozi˛ii ∫i manifest„ri culturale Ón
˛ar„ ∫i Ón str„in„tate;
h) editarea programului Cinematecii Rom‚ne, a
pliantelor ∫i c„r˛ilor specifice domeniului de activitate;
i) ini˛ierea, promovarea ∫i participarea la proiecte ∫i
programe de formare profesional„;
j) sprijinirea activit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt universitar ∫i
preuniversitar din domeniu;
k) participarea la reuniuni, congrese, manifest„ri
culturale Ón domeniu Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate.
(2) Arhiva Na˛ional„ de Filme Óndepline∫te orice alte
atribu˛ii prev„zute de lege.
Art. 6. — (1) Œn vederea sus˛inerii ∫i dezvolt„rii culturii
cinematografice ∫i a promov„rii filmului rom‚nesc, Arhiva
Na˛ional„ de Filme poate Ónfiin˛a filiale ale Cinematecii
Rom‚ne Ón alte localit„˛i din ˛ar„, cu aprobarea Consiliului
de administra˛ie al Centrului Na˛ional al Cinematografiei, ∫i
poate organiza programe itinerante de cinematec„.
(2) Œn vederea asigur„rii condi˛iilor de conservare,
p„strare, restaurare ∫i arhivare a patrimoniului de filme,
Centrul Na˛ional al Cinematografiei poate asigura p‚n„ la
2% din veniturile proprii ob˛inute anual.
Art. 7. — (1) Arhiva Na˛ional„ de Filme realizeaz„
venituri proprii care se constituie din:
a) exploatarea ∫i Ónchirierea, Ón condi˛iile legii, a unor
bunuri mobile ∫i imobile aflate Ón administrarea sa;
b) organizarea unor manifest„ri culturale ∫i/sau ∫tiin˛ifice,
at‚t Ón spa˛iile proprii, c‚t ∫i Ón spa˛ii Ónchiriate;
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c) executarea de lucr„ri ∫i prest„ri de servicii de
specialitate pentru ter˛i, Ón cadrul laboratoarelor de
conservare, prelucrare ∫i transpunere;

prin ordin al ministrului culturii ∫i cultelor, la propunerea

d) realizarea, pentru ter˛i, de studii, cercet„ri, lucr„ri
documentare, istorice, ∫tiin˛ifice, precum ∫i cursuri de
specializare Ón domeniu;

Arhivei Na˛ionale de Filme se face potrivit reglement„rilor

e) Óncheierea de contracte pentru depozitarea Ón regim
de custodie a filmelor ∫i altor materiale;

directorului general al Centrului Na˛ional al Cinematografiei.
(4) Salarizarea personalului din aparatul propriu al
Ón vigoare pentru personalul contractual din sectorul
bugetar.
Art. 10. — (1) Arhiva Na˛ional„ de Filme este condus„
de un director numit prin decizie a directorului general al

f) activitatea de depozit voluntar;
g) comercializarea publica˛iilor specifice domeniului s„u
de activitate;

Centrului Na˛ional al Cinematografiei, pe baz„ de concurs
organizat conform legii.
(2) Directorul Arhivei Na˛ionale de Filme Óndepline∫te

h) valorificarea produselor din activit„˛i proprii;
i) acordarea de asisten˛„ ∫tiin˛ific„ sau tehnologic„;
j) realizarea de servicii tehnice, tehnologice ∫i
filmologice;

func˛ia de ordonator ter˛iar de credite.
(3) Directorul Arhivei Na˛ionale de Filme conduce
Óntreaga activitate a institu˛iei ∫i o reprezint„ Ón raporturile
cu persoanele fizice ∫i juridice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.

k) dona˛ii ∫i sponsoriz„ri.
(2) Veniturile proprii realizate se administreaz„, se
utilizeaz„ ∫i se contabilizeaz„ de c„tre Arhiva Na˛ional„ de
Filme, potrivit dispozi˛iilor legale.
(3) Arhiva Na˛ional„ de Filme poate finan˛a din veniturile
proprii realizate organizarea unor manifest„ri culturale ∫i
gale de filme Ón cadrul Cinematecii Rom‚ne.
Art. 8. — Tarifele pentru lucr„rile ∫i serviciile prestate,
precum ∫i pre˛ul biletelor pentru spectacolele Cinematecii
Rom‚ne se stabilesec prin ordin al ministrului culturii ∫i
cultelor, la propunerea directorului general al Centrului
Na˛ional al Cinematografiei.
Art. 9. — (1) Structura organizatoric„ a Arhivei
Na˛ionale de Filme este prev„zut„ Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re. Œn cadrul acesteia,
prin decizie a directorului general al Centrului Na˛ional al
Cinematografiei, se mai pot organiza servicii, birouri sau
colective pentru Óndeplinirea anumitor sarcini specifice.
(2) Num„rul maxim de posturi este de 135, cu
Óncadrare Ón num„rul maxim de posturi aprobat pentru
unit„˛ile subven˛ionate din subordinea Ministerului Culturii ∫i
Cultelor.
(3) Atribu˛iile ∫i modul de func˛ionare ale compartimentelor
din aparatul propriu al Arhivei Na˛ionale de Filme, precum
∫i rela˛iile func˛ionale dintre acestea se stabilesc prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, care se aprob„

(4) Directorul nume∫te ∫i elibereaz„ din func˛ie, Ón
condi˛iile legii, personalul angajat al Arhivei Na˛ionale de
Filme, emite ordine ∫i dispozi˛ii pentru personalul din
subordine.
Art. 11. — Arhiva Na˛ional„ de Filme are Ón dotare
dou„ autoturisme pentru parcul comun, fiecare cu un
consum mediu lunar de 150 litri, ∫i un microbuz pentru
activit„˛ile s„lilor de cinematec„, cu un consum lunar de
350 litri.
Art. 12. — (1) Plata cotiza˛iei anuale a Arhivei Na˛ionale
de Filme, Ón calitate de membru, la Federa˛ia Interna˛ional„
a Arhivelor de Filme se asigur„ din bugetul Centrului
Na˛ional al Cinematografiei.
(2) Plata taxei de afiliere ∫i a cotiza˛iei anuale a Arhivei
Na˛ionale de Filme la Organiza˛ia Interna˛ional„ a
Cinematecilor — îAsocia˛ia Cinematecilor Europene“ se
asigur„ din bugetul Centrului Na˛ional al Cinematografiei.
Art. 13. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 337/1998
privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Arhivei Na˛ionale de
Filme, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 256 din 8 iulie 1998, precum ∫i orice alte dispozi˛ii
contrare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.063.

Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√*)
Num„rul maxim de posturi = 135
STRUCTURA ORGANIZATORIC√

a Arhivei Na˛ionale de Filme
DIRECTOR

Audit intern
Oficiul juridic
Director tehnic

Birou acces
colec˛ie

Laborator
conservare
restaurare

Administrativ

Atelier mecanic

Laborator
telecine

Serviciul prezervare, acces colec˛ii

Serviciul resurse umane

Serviciul financiar contabilitate

Cinematograful
îStudio“

Cinematograful
îUnion“

Serviciul Cinemateca
Rom‚n„

Cinematograful
îEforie“

Documentare

Bibliotec„

Serviciul
redac˛ie,
publica˛ii
culturale

Director economic

Laborator
prelucrare

Redactor-∫ef

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 567/2005
privind organizarea ∫i desf„∫urarea studiilor universitare de doctorat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 567/2005
privind organizarea ∫i desf„∫urarea studiilor universitare de
doctorat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 540 din 24 iunie 2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatele (5) ∫i (6) ale articolului 5 vor avea
urm„torul cuprins:
î(5) Dup„ pensionare, conduc„torul de doctorat poate
primi spre Óndrumare noi doctoranzi, la cerere, cu
aprobarea senatului universitar al I.O.S.U.D., fundamentat„
pe performan˛a ∫tiin˛ific„ din ultimii 5 ani de activitate a
solicitantului.

(6) Prin Óncetarea contractului de munc„ la I.O.S.U.D.,
cu excep˛ia pension„rii, se pierde calitatea de conduc„tor
de doctorat, iar doctoranzii se redistribuie altor conduc„tori
de doctorat din aceea∫i I.O.S.U.D.“
2. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Doctoratul se desf„∫oar„ Ón limba rom‚n„
sau Óntr-o limb„ de circula˛ie interna˛ional„, precum ∫i Ón
limbile Ón care se desf„∫oar„ programele de studii
doctorale, la cererea doctorandului, conform contractului de
studii doctorale Óncheiat Óntre I.O.S.U.D., conduc„torul de
doctorat ∫i doctorand.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.169.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Br„ila
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
500 mii lei (RON), pentru jude˛ul Br„ila, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al municipiului Br„ila, jude˛ul Br„ila, pentru

sus˛inerea sistemului de protec˛ie a persoanelor cu
handicap.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.189.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribu˛ie
∫i aprobarea pre˛urilor pentru furnizarea reglementat„ a gazelor naturale realizate
de Societatea Comercial„ îVega 93“ — S.R.L.
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) ∫i ale art. 99 din Legea nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar ∫i
venitul total unitar aferente serviciului de distribu˛ie a
gazelor naturale realizat de Societatea Comercial„
îVega 93“ — S.R.L. ∫i se aprob„ coeficien˛ii elementelor
generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1 care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar ∫i
venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor
naturale Ón regim reglementat realizat de Societatea
Comercial„ îVega 93“ — S.R.L., conform lit. b) din anexa
nr. 1.

Art. 3. — (1) Se stabile∫te tariful reglementat pentru
prestarea serviciului de distribu˛ie a gazelor naturale realizat
de Societatea Comercial„ îVega 93“ — S.R.L., prev„zut Ón
anexa nr. 2 care face parte integrant„ din prezentul ordin.
(2) Tariful reglementat prev„zut la alin. 1 se aplic„
ter˛ilor, beneficiari ai serviciului de distribu˛ie a gazelor
naturale, din localit„˛ile Ón care Societatea Comercial„
îVega 93“ — S.R.L. de˛ine licen˛a de distribu˛ie a gazelor
naturale.
(3) Tariful reglementat prev„zut la alin. (1) nu con˛ine
T.V.A.
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Art. 4. — (1) Se aprob„ pre˛urile finale reglementate
pentru furnizarea gazelor naturale Ón regim reglementat
realizat„ de Societatea Comercial„ îVega 93“ — S.R.L.,
prev„zute Ón anexa nr. 3 care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
(2) Pre˛urile finale reglementate prev„zute la alin. (1) se
aplic„ consumatorilor captivi din localit„˛ile Ón care
Societatea Comercial„ îVega 93“ — S.R.L. de˛ine licen˛a
de distribu˛ie ∫i de furnizare a gazelor naturale.

(3) Pre˛urile finale reglementate prev„zute la alin. (1) nu
con˛in T.V.A.
Art. 5. — Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón
Domeniul Gazelor Naturale ∫i Societatea Comercial„
îVega 93“ — S.R.L. vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
15 zile de la publicare.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 769.

ANEXA Nr. 1*)

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare
∫i coeficien˛ii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercial„ îVega 93“ — S.R.L.

ANEXA Nr. 2*)

Tariful reglementat pentru activitatea de distribu˛ie a gazelor naturale
realizat„ de Societatea Comercial„ îVega 93“ — S.R.L.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 3*)

Pre˛urile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale
Ón regim reglementat realizat„ de Societatea Comercial„ îVega 93“ — S.R.L.

*) Anexa nr. 3 este reprodus„ Ón facsimil.

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
pentru abrogarea Deciziei pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Gazelor Naturale nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de Óntocmire
a raportului financiar de c„tre titularul de licen˛„ din sectorul gazelor naturale
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 16 ∫i 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru
elaborarea actelor normative, republicat„,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) ∫i (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.
Art. 1. — Se abrog„ Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale
nr. 871/2002 privind aprobarea Procedurii de Óntocmire a
raportului financiar de c„tre titularul de licen˛„ din sectorul

gazelor naturale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 782 din 28 octombrie 2002.
Art. 2. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2006.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale,
™tefan Cosmeanu
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 770.
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