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DECIZIA 

 
nr. 460/09.06.2005 

 
privind modificarea Conditiilor generale de contractare a 

serviciilor 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. 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 - „CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE a serviciilor de distributie a 
gazelor naturale” la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul 
Gazelor Naturale nr. 309/30.03.2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
295 din 08 aprilie 2005, se modifica dupa cum urmeaza: 
 

1. Litera b) a literei C din cadrul punctului 1 al Capitolului II – „Drepturile si obligatiile 
distribuitorului” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„b) nerespectarea programului de distributie a gazelor naturale, anexa nr. 1 la contractul 
de distributie a gazelor naturale – clauze specifice de contractare; în acest caz, limitarea 
va fi aplicata pentru locul de consum unde s-a constatat depasirea;” 

 
2. Litera c) din cadrul punctului 1 al Capitolului III – „Drepturile si obligatiile 

beneficiarului” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„c) sa solicite distribuitorului întreruperea, contra cost, a distributiei gazelor naturale, în 
cazul în care întreruperea este legata de functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor 
sale, printr-o notificare transmisa distribuitorului cu minimum 15 zile calendaristice 
înainte de data întreruperii, precizând, totodata, si data reluarii serviciului de distributie”. 

 
3. Punctele 4 si 5 din cadrul Capitolului IV – „Conditii de prestare a serviciului de 

distributie a gazelor naturale” se abroga. 
 
4. Punctul 6 din cadrul Capitolului IV – „Conditii de prestare a serviciului de distributie a 

gazelor naturale” devine punctul 4. 
 
5. Capitolul V – „Raspunderea contractuala” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„1. În cazul consumului fraudulos de gaze naturale, constatat de organele competente, 
beneficiarul va datora distribuitorului daune-interese, conform prejudiciului cauzat, în 
conditiile legislatiei în vigoare. 
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 2. Nivelul daunelor- interese prevazute la pct. 1 nu va putea fi inferior unei valori egale 
cu echivalentul contravalorii cantitatii de gaze naturale, calculata la debitul maxim 
instalat, pentru 24 de ore, pe o perioada de 3 luni”. 

 
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. 
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