
 1 

 
DECIZIA 

 
nr. 459/09.06.2005 

 
privind modificarea contractului-cadru de distributie a gazelor naturale 

 
 
 
 

         Având în vedere prevederile Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare 
în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1078/18.12.2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor 
pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu 
modificarile ulterioare,         
 
         În temeiul prevederilor art. 8, lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor 
nr. 351/2004, 
 
         Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale 
emite prezenta decizie. 
 
Art. I – Anexa - „CONTRACT-CADRU de distributie a gazelor naturale – clauze specifice de 
contractare” la 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, se modifica dupa cum urmeaza: 
 

1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(2) Distribuitorul are obligatia sa puna la dispozitie beneficiarului, la cererea acestuia, cu 
titlu gratuit, Conditiile generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale, 
aprobate prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul 
Gazelor Naturale”. 

 
2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Prezentul contract se încheie pentru intervalul ........... - .............. . Prelungirea duratei de 
valabilitate a contractului se poate realiza cu acordul expres al partilor. Neanuntarea în scris, 
de catre oricare dintre parti, a intentiei sale de a nu prelungi contractul, cu minimum 30 de 
zile calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, atrage 
prelungirea de drept a acestuia pentru o durata egala cu aceea convenita initial”. 
 
3. Alineatul (1) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(1) Facturarea contravalorii serviciilor de distributie a gazelor naturale se realizeaza în baza 
cantitatilor de gaze naturale predate/preluate de catre distribuitor, care sunt consemnate în 
procesele-verbale întocmite lunar la punctele de predare/preluare comerciala”. 
 
4. Alineatul (3) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(3) Plata contravalorii serviciilor de distributie a gazelor naturale se face în termen de 15 
zile calendaristice de la data emiterii facturii de catre distribuitor. În cazul în care scadenta 
este zi nelucratoare, termenul se socoteste împlinit în urmatoarea zi lucratoare”. 
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5. Litera a) a alineatului (2) din cadrul articolului 6 se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 

„a) aplicarea unei cote a majorarilor de întârziere, dupa cum urmeaza : 
- pentru furnizorii care contracteaza servicii de distributie a gazelor naturale, pentru 
cantitatile destinate consumatorilor captivi - egala cu nivelul dobânzii 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, 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; 
    - pentru consumatorii eligibili si pentru furnizorii care contracteaza servicii de 
distributie a gazelor naturale, pentru cantitatile destinate consumatorilor eligibili - o cota 
egala cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, 
majorata cu 50%, începând cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, 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, cu modificarile ulterioare;” 

 
6. Litera d) a articolului 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„d) la cererea beneficiarului, prin denuntare unilaterala, în baza unei notificari prealabile 
adresata celeilalte parti cu cel putin 75 de zile calendaristice înainte de momentul în care 
denuntarea devine efectiva. Denuntarea devine efectiva sub conditia achitarii tuturor 
obligatiilor de plata.” 

 
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 vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 
 
Art. III – Prezenta decizie va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I si intra în 
vigoare la data de 11 iunie 2005. 
 
 
 
 

PRESEDINTELE 
AUTORITATII NATIONALE DE REGLEMENTARE 

 ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE 
STEFAN COSMEANU 


