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LEGISLATIE PRIMARA 

Legea 123/2012  Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul 
Oficial nr. 485/16.07.2012 cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea 155/2020  Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a 
gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte 
normative 

Ordin ANRE 184/2019  Ordin ANRE 184/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind 
stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, 
aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 102/2015 

Ordin ANRE 29/2016  Ordinul nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor 
naturale la clienţii finali 

Legea 121/2014  Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică 

 
 

LEGISLATIE SECUNDARA 

Legea 174/2014  Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii 
energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 

Legea 127/2014  Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a 
gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004 

Legea 203/2016  Legea nr. 203/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și 
a gazelor naturale nr. 123/2012 

Ordinul ANRE 3/2022  Ordinul nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică 
şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze 
naturale 
 

Ordinul ANRE 109/2022  Ordinul nr. 109/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2022 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online 
de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru 
contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturale 
 

Ordin ANRE 128/2020  Ordinul nr. 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluționarea 
neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei 

Ordin ANRE 83/2021  Ordinul nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru 
activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale  

Ordin ANRE 16/2015  Ordinul nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia 
furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de soluţionare a plângerilor 
clienţilor finali 
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Ordin ANRE 96/2015  Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale 

Ordin ANRE 106/2014  Ordinul nr. 106/2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre 
furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a 
gazelor naturale 

Ordin ANRE 179/2015  Ordinul nr. 179/2015 privind aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile 
tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale 

Ordin ANRE 9/2022  Ordinul nr. 9/2022 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente 
procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul 
gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui record 
 

Legea nr. 259/2021  Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de 
energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de 
facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 
 

OUG 118/2021  Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de 
compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta 
Dunării" 
 

OUG 3/2022  Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de 
compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta 
Dunării" 
 

Legea nr. 206/2022  Legea nr. 206/2022 pentru aprobarea 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 
 

OUG 27/2022  Ordonanța de urgență nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din 
piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 
2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din 
domeniul energiei 
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OUG 42/2022  Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2022 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 
 

OUG 119/2022  Ordonanţa de urgenţă 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 – in vigoare de la 01 septembrie 2022 
 

OUG 153/2022  Ordonanţa de urgenţă nr. 153/2022 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 şi modificarea 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 
 

Legea 357/2022  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 
 

OUG 192/2022  Ordonanţa de urgenţă nr. 192/2022 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 
 

Ordin ANRE 142/2021  Ordinul nr. 142/2021 pentru aprobarea Procedurii de rezolvare a 
reclamațiilor/sesizărilor/divergențelor privind măsurarea cantităților de gaze 
naturale 

 

TARIFE REGLEMENTATE 

 Ordin ANRE 56/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor 

naturale realizat de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA S.R.L 
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 Ordin ANRE 37/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 43/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție, realizat de 

Societatea DELGAZ GRID - S.A 

 Ordin ANRE 39/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 44/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție, realizat de 

Societatea DISTRIGAZ SUD REȚELE - S.R.L. 

 Ordin ANRE 45/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 62/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție, realizat de 

Societatea GAZ VEST - S.A 

 Ordin ANRE 47/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 66/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție, realizat de 

Societatea MEGACONSTRUCT - S.A 

 Ordin ANRE 49/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 68 /2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție, realizat 

de Societatea MIHOC OIL - S.R.L 

 Ordin ANRE 51/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 70 /2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție, realizat 

de Societatea NORD GAZ - S.R.L 

 Ordin ANRE 53/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 73/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție, realizat de 

Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de 

distribuție a gazelor naturale din localitatea Otopeni, aparținătoare orașului Otopeni, județul Ilfov 

 Ordin ANRE 58/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 78/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție, realizat de 

Societatea SALGAZ - S.A. 

 Ordin ANRE 59/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei nr. 80/2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție, realizat de 

Societatea TULCEA GAZ - S.A 

 
Pentru vizionarea legislatiei de mai sus, va rugam sa accesati link-urile urmatoare:  
https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/decizii-si-ordine si https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie 


