ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 16 iunie 2011
pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 iunie 2011
Data intrarii in vigoare : 17 iunie 2011

Având în vedere:
- angajamentele asumate de România prin acordurile de înţelegere
de tip preventiv cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană
din anul 2011, acte prin care Guvernul României s-a obligat să rezolve
deficienţele constatate în sistemul de preţuri la energia electrică şi
la gazele naturale, corelativ cu eliminarea totală, în conformitate cu
directivele europene, a preţurilor reglementate la gazele naturale
pentru consumatorii necasnici până la finele anului 2013;
- necesitatea creării unui cadru legal de instituire a unor
mecanisme de protecţie a consumatorului casnic şi a producătorilor de
energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la
producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în
centralele termice, destinată consumului populaţiei, care să
urmărească un interes economic general, în sensul menţinerii la un
nivel rezonabil a preţului furnizării de gaze naturale către aceştia,
stabilit pentru o perioadă limitată de timp, se impune crearea unei
noi structuri de amestec gaze naturale import intern exclusiv pentru
aceste categorii.
Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul general public şi
constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu
poate fi amânată, se impune adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României,
republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 1
Prin derogare de la prevederile art. 98 alin. (3) şi art. 100
alin. (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, începând cu data de 1 iulie 2011, pentru
consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru
cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică
în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată
consumului populaţiei, furnizarea gazelor naturale se realizează în
condiţiile stabilirii pentru o perioadă de 9 luni a unei structuri de
amestec import intern, în care ponderea cantităţilor de gaze naturale
din import în amestecul lunar de gaze naturale să fie stabilită astfel
încât pentru consumatorii menţionaţi mai sus, în perioada respectivă,
preţurile finale reglementate să rămână constante.
ART. 2
Prin derogare de la prevederile art. 98 alin. (3) şi art. 100
alin. (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, după expirarea perioadei prevăzute la art. 1, pentru
consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru

cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică
în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată
consumului populaţiei, furnizarea gazelor naturale se va realiza în
condiţiile stabilirii de către Autoritatea Naţională de Reglementare
în Domeniul Energiei a unei structuri de amestec import intern gaze
naturale, aferentă acestor categorii, în sensul aprobării preţurilor
finale reglementate, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei, emis în condiţiile legii.
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