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Comunicat 
 
 Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara informează pe toţi consumatorii S.C. 
E.ON GAZ România asupra faptului că din anul 2009 şi până în 20 ianuarie 2011, această 
societate nu a vrut să recunoască sub nici o formă că a emis un contract, altul decât cel 
prevăzut în Monitorul Oficial, pe care l-a impus spre semnarea consumatorilor prin acele 
somaţii prin care ameninţa cu debranşarea. Spre surprinderea noastră în data de 20 ianuarie 
2011 S.C. E.ON GAZ România a transmis o scrisoare către ANRE şi spre ştiinţa Ligii 
Habitat, în care solicită acestei autorităţi să facă o derogare de la contractul-cadru cu alte 
cuvinte asta ar însemna legiferarea acestei fapte foarte grave, pe care a comis-o S.C. E.ON 
GAZ România. Societatea a impus semnarea contractelor de furnizare într-un număr foarte 
mare cu încălcarea contractului publicat în Monitorul Oficial şi acum când constată că 
persoanele fizice şi cele juridice refuză semnarea unui alt contract decât contractul-cadru, fac 
presiuni asupra ANRE pentru a veni cu modificarea actului normativ în vigoare pentru a 
acoperi ceea ce a făcut această societate. 
 Redăm o frază din scrisoarea respectivă: „În concluzie, ca urmare a celor precizate de 
către ANRE în cadrul minutei respectiv „în cazul în care părţile nu convin cu privire la 
completările propuse, acestea au obligaţia să încheie contractul comercial cu respectarea 

prevederilor contractului cadru în vigoare” s-ar înţelege că ANRE impune E.ON GAZ Energie 
România să procedeze la neaplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare.” 
 Facem precizarea că minuta întocmită de ANRE a fost discutată în prezenţa 
reprezentanţilor E.ON GAZ şi acceptată verbal dar nu au catadicsit nici până în momentul de 
faţă să o semneze . 
 Iată şi solicitarea formulată de S.C. E.ON GAZ în scrisoarea prin care vrea să îşi 
acopere ceea ce a făcut în afara contractului: „În consecinţă având în vedere că toate 
prevederile legale mai sus menţionate sunt aprobate prin Decizii ale preşedintelui 
ANRE, considerăm că derogarea de la respectarea cadrului de reglementare în vigoare 
nu se poate face doar în baza unei adrese a autorităţii şi pe cale de consecinţă 
solicităm emiterea unei decizii a preşedintelui ANRE prin care cadrul de reglementare 
să fie completat şi modificat.” 

 Din tot ce am prezentat rezultă faptul că în România se poate orice şi că cetăţeanul nu 
este apărat nici chiar de aceste instituţii care sunt plătite în acest scop, dacă o societate cu 
regim de monopol îşi permite o astfel de atitudine chiar dacă în problema respectivă s-au 
făcut două interpelări în Senat şi discuţii la nivel de Guvern. 
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