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       INFORMARE privind  

cadrul legal aplicabil pentru consumatorii CASNICI si NON – CASNICI 

prevazuti la art. 1 (1) lit. g si pentru consumatorii NONCASNICI DE GAZE NATURALE prevazuti la art. 5, 

cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b) 

din OUG nr. 27/2022 cu modificarile și completarile ulterioare, aduse inclusiv prin Legea nr. 357/2022, 

 in perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 

 

Masuri legislative in baza Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali 

din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei cu modificarile și 

completarile ulterioare aduse inclusiv prin Legea nr. 357/2022 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze 

naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul energiei 

  

 

Avand in vedere: 

➢ dispozitiile Ordonanţei de urgenţă nr. 27/2022 (,,OUG nr. 27/2022”) privind măsurile aplicabile 

clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 

2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei cu 

modificarile și completarile ulterioare aduse inclusiv prin Legea nr. 357/2022 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie 

electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul energiei; 

➢ dispozitiile Legii nr. 357/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 

aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

din domeniul energiei, 

incepand cu data de 1 ianuarie 2023, MET Romania Energy SA in calitate de furnizor de energie 

electrica si/sau gaze naturale va aplica intocmai prevederile art. 1 (1) lit. g si art. 5 din OUG nr. 27/2022 

in relatia cu consumatorul. 

MET Romania Energy SA 


