
 
 
 

 
                                                                      

DECIZIA nr. 480/01.04.2004 
privind aprobarea contractului-cadru de înmagazinare subterana a gazelor 

naturale  
 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 469/2002 privind unele masuri 
pentru întarirea disciplinei contractuale, cu modificarile ulterioare, 
 

în temeiul prevederilor art. 5, lit. c) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 
41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în 
Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
791/2001, cu modificarile ulterioare, 
 

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale  
adopta prezenta decizie. 
 
Art. 1 – Se aproba Contractul-cadru de înmagazinare subterana a gazelor naturale, prevazut în 
anexa care face parte integranta din prezenta decizie. 
 
Art. 2 - (1) Cantitatea de gaze naturale ramasa în depozit la finele ciclului complet de 
înmagazinare va face obiectul unui nou contract de înmagazinare subterana, încheiat pâna la data 
încetarii valabilitatii contractului initial si valabil din prima zi calendaristica a ciclului urmator de 
înmagazinare. 

              (2) Contractul de înmagazinare subterana a gazelor naturale încheiat în conditiile alin. (1) 
va contine, fata de prevederile contractului-cadru, obligatia beneficiarului de a achita prestatorului 
exclusiv contravaloarea rezervarii  de capacitate pentru noul ciclu complet de înmagazinare, 
precum si contravaloarea extractiei cantitatii de gaze naturale prevazuta la alin.(1). 

Art. 3 –  Cantitatea de gaze naturale ramasa în depozit la finele ciclului complet de înmagazinare 
subterana 2003-2004 va face obiectul unui contract de înmagazinare subterana, încheiat în termen 
de 15 zile calendaristice de la data intrarii în vigoare a prezentei decizii, cu respectarea 
prevederilor art. 2 alin. (2). 

Art. 4 –  La data intrarii în vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia presedintelui Autoritatii 
Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr.247/2002 pr ivind aprobarea 
Contractului-cadru de înmagazinare subterana a gazelor naturale, publicata în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.149 din 28 februarie 2002.  
 
Art. 5 – Compartimentele de resort din cadrul ANRGN, precum si partile din contractele de 
înmagazinare subterana a  gazelor naturale au obligatia sa aduca la îndeplinire prevederile 
prezentei decizii. 
 

Art. 6 – Prezenta decizie va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I si va intra în 
vigoare de la data începerii ciclului complet de înmagazinare subterana 2004-2005. 
 

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare  
în Domeniul Gazelor Naturale, 

Dan Pantilie  

 
 




