
  
 

 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          
nr. 116/2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor           
nr. 351/2004 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.116 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor 
nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
660 din 25 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări: 
 

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 11 cu 
următorul cuprins: 

„11. La articolul 8, după litera z) se introduce litera z1) cu următorul 
cuprins: 

«z1) aplică la sfârşitul fiecărui an calendaristic, dacă este cazul, 
măsuri de regularizare de orice natură, pentru corectarea efectelor 
reglementărilor emise.»” 
 

2. La articolul I, punctul 3, alineatul (1) al articolului 12 va 
avea următorul cuprins: 

"Art. 12. - (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de 
un consiliu consultativ format din 11 membri numiţi prin decizie a 
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primului-ministru, pe baza propunerilor preşedintelui ANRGN primite 
din partea:  

a) organismelor de specialitate ale administraţiei publice centrale 
cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor – un membru;  

b) asociaţiilor consumatorilor de energie cu reprezentativitate la 
nivel naţional – un membru;  

c) asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor cu reprezentativitate 
la nivel naţional – un membru;  

d) asociaţiilor patronale din domeniul gazelor naturale cu 
reprezentativitate la nivel naţional – un membru;  

e) asociaţiilor profesionale ale inginerilor din domeniul petrolului 
şi al gazelor naturale cu reprezentativitate la nivel naţional – un membru;  

f) societăţii de transport al gazelor naturale – un membru;  
g) societăţilor de producţie şi de înmagazinare a gazelor   naturale – 

un membru;  
h) societăţilor de distribuţie a gazelor naturale – un membru;  
i) organizaţiilor sindicale ale utilizatorilor de gaze naturale, cu 

reprezentativitate la nivel naţional – un membru;  
j) organizaţiilor sindicale ale operatorilor din sectorul gazelor 

naturale, cu reprezentativitate la nivel de ramură – un membru; 
k) Ministerului Economiei şi Comerţului – un membru."  

 
3. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 14 va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 14. – (1) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de 

personal, inclusiv drepturile băneşti pentru perioada delegării şi detaşării 
în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin contractul 
colectiv de muncă la nivelul ANRGN” 
 

4. La articolul I, după punctul 4 se introduce punctul 41, cu 
următorul cuprins: 

„41. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
«(2) În cazul în care realizarea obiectivelor/conductelor precizate la 

alin. (1) nu este economic justificată pentru operatorul licenţiat, 
solicitantul va participa în cotă parte, în colaborare cu acesta, la 
finanţarea obiectivelor/conductelor, sub condiţia încheierii unui contract 
prin care consimte preluarea în patrimoniul operatorului licenţiat a 
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obiectivelor/conductelor din momentul punerii în funcţiune a       
acestora.»” 
 

5. La articolul I punctul 6 va avea următorul cuprins: 
„6. După alineatul (3) al articolului 65 se introduc alineatele (4), 

(5), (6) şi (7), cu următorul cuprins: 
«(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (3) rezultatele 

studiului vor fi comunicate solicitanţilor, cu titlu gratuit.  
(5) Operatorul licenţiat are obligaţia de a realiza lucrările respective 

în termen de un an de la finalizarea studiului, dacă realizarea 
obiectivelor/conductelor este economic justificată, în condiţiile prevăzute 
la alin. (1).  

(6) În caz contrar, exclusiv în situaţia prevăzută la alin. (2), 
operatorul licenţiat este obligat să realizeze obiectivele/sistemele în 
termenul prevăzut la alin. (5).  

(7) Lucrările necesare privind accesul la SNT al sistemelor de 
distribuţie realizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu 
respectarea prevederilor legale, vor fi incluse în Programul de dezvoltare 
al SNT.»” 
 

6. La articolul I, după punctul 8 se introduce punctul 81, cu 
următorul cuprins: 

„81. La articolul 98 alineatul (2), litera a) va avea următorul 
cuprins: 

«a) stimularea utilizării eficiente a gazelor naturale, asigurarea 
calităţii serviciilor, asigurarea puterii calorice a gazelor naturale, 
promovarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale şi protecţia intereselor 
consumatorilor; »” 

 
7. La articolul I punctul 13, alineatul (3) al articolului 119 va 

avea următorul cuprins: 
„(3) Dispoziţiile Capitolului VII1 intră în vigoare de la data aderării 

României la Uniunea Europeană.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 19 septembrie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 
76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Lucian Augustin Bolcaş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


