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DECIZIA nr. 1189 / 02.11.2006 
privind modificarea si completarea Contractului-cadru 

de distributie a gazelor naturale  
 

         Având în vedere prevederile art. IV alin. (2) din Legea nr. 210/2005 privind aprobarea 
Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala,  
          în temeiul prevederilor art. 8, lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor 
nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulte rioare, 
 
         presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale  
emite prezenta decizie. 
 
Art. I – Contractul-cadru de distributie a gazelor naturale – clauze specifice de contractare, 
aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor 
Naturale nr. 183/10.03.2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 
martie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
 

1. Titlul Capitolului V „Durata contractului” se modifica si va avea urmatoarea denumire: 
„Durata contractului. Calitatea gazelor naturale”. 

 
2. Dupa articolul 3 se introduce un articol nou, art. 31, care va avea urmatorul cuprins: 

      „Art. 31 - (1) Calitatea gazelor naturale va fi atestata conform legislatiei în vigoare, pe baza 
buletinelor de analiza cromatografica si de determinare a punctului de roua al apei si 
hidrocarburilor în punctele de predare/preluare comerciala de la intrarea, respectiv iesirea din 
sistemul de distributie. Buletinul de analiza cromatografica va preciza în mod expres puterea 
calorifica inferioara si superioara, exprimata în kWh/mc. La solicitarea justificata a uneia dintre 
parti se vor efectua analize ori de câte ori este necesar, conform legislatiei . 

                (2) Beneficiarul va pune la dispozitia distribuitorului, cu titlu gratuit, buletinele de 
analiza prevazute la alin. (1) pentru punctele de predare/preluare comerciala de la intrarea în 
sistemul de distributie. 

                 (3) Distribuitorul va pune la dispozitia beneficiarului, cu titlu gratuit, buletinele de 
analiza prevazute la alin. (1) pentru punctele de predare/preluare comerciala de la iesirea din 
sistemul de distributie.” 
 

3. Alineatul (1) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 6 –  (1) Beneficiarul este îndrituit sa solicite si sa primeasca: 

a) o suma calculata prin înmultirea diferentei dintre cantitatea predata si cea preluata de 
beneficiar cu pretul gazelor naturale din import, considerat de ANRGN la evaluarea 
sumei fixe unitare pentru achizitia gazelor naturale în perioada respectiva – în situatia 
în care cantitatea de gaze naturale predata distribuitorului la punctul de 
predare/preluare de la intrarea în sistemul de distributie nu este integral livrata 
beneficiarului în punctul de predare/preluare de la iesirea din sistemul de distributie; 

b) începând cu data de 1 iulie 2007, o suma egala cu 0,1% din contravaloarea gazelor 
naturale predate la iesirea din sistemul de distributie si care se afla în conditii de 
calitate sub cele prevazute de legislatia în vigoare, potrivit buletinelor de analiza 
cromatografica întocmite conform art. 31 din prezentul contract, calculata prin 
înmultirea cantitatii de gaze naturale consemnata în procesul-verbal încheiat în punctul 
de predare/preluare comerciala de la iesirea din sistemul de distributie, corespunzator 
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perioadei de neasigurare a calitatii, cu suma fixa unitara pentru acoperirea costurilor de 
achizitie a gazelor naturale, evaluata de ANRGN în perioada respectiva.” 

 
4. Alineatul (2) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Neîndeplinirea obligatiei de plata a contravalorii serviciilor de distributie a gazelor naturale, 
prevazuta la art. 5 alin. (3), atrage: 

      a) perceperea unei cot e a majorarilor de întârziere, calculata asupra valorii neachitate, egala 
cu nivelul majorarilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii si 
pâna la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de 
plata în termenul de gratie prevazut de Legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru întarirea 
disciplinei contractuale, cu modificarile ulterioare; 

b) limitarea prestarii serviciilor de distributie a gazelor naturale, începând cu a 26-a zi 
calendaristica de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul 
neîndeplinirii obligatiei de plata; 
c) întreruperea prestarii serviciilor de distributie a gazelor naturale, cu preaviz de 5 zile 

calendaristice, începând cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de gratie 
prevazut în Legea nr. 469/2002, cu modificarile ulterioare, în cazul neîndeplinirii 
obligatiei de plata, inclusiv a majorarilor de întârziere aferente; 

d) posibilitatea rezilierii prezentului contract, printr-o notificare trimisa de distribuitor, 
rezilierea operând de drept, fara punere în întârziere, în cazul neachitarii debitelor 
restante, începând cu a 31-a zi calendaristica de la expirarea termenului de gratie 
prevazut în Legea nr. 469/2002, cu modificarile ulterioare.” 

 
5. Titlul Capitolului VI „Tariful de distributie. Modalitati si conditii de plata” se modifica si 

va avea urmatoarea denumire: „Tariful de distributie. Modalitati si conditii de plata. 
Garantii”. 

6. Dupa articolul 5 se introduce un articol nou, art. 51, care va avea urmatorul cuprins:  
„Art. 51 - (1) La data încheierii prezentului contract partile pot sa îsi prezinte reciproc unul 
sau mai multe instrumente de garantare a propriilor obligatii, convenite de catre acestea. 

           (2) Garantia prevazuta la alin. (1) este destinata îndeplinirii obligatiilor 
contractuale ale partilor, la adapostul unor evenimente viitoare neprevazute care ar putea sa îl 
aduca pe distribuitor/beneficiar în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile contractuale. 

           (3) Constituirea instrumentelor de garantare, în conditiile alin. (1), se realizeaza în 
conditii de echivalenta.” 

 
Art. II - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare în 
Domeniul Gazelor Naturale, precum si partile din contractele de distributie a gazelor naturale au 
obligatia sa aduca la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 
 
Art. III - Prezenta decizie va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 
 

Presedintele  
Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, 

 
Stefan Cosmeanu 


