
REGLEMENTARI SI LEGISLATIE

Principalele acte normative care reglementeaza domeniul energiei si al gazelor naturale sunt :

Legislatie primara:
1. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. 
2. Legea nr. 160 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 33 /2007 privind modificarea si completarea Legii energiei 
electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351 /2004. 
3. HG nr. 638 /2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si gaze naturale.
4. HG 22/2013 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata 
reglementata de gaze.
5. Legea nr.121/2014 privind eficienta energetica 

Legislatie secundara:
1. Ordinul 47 /2007 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici 
de gaze naturale.
2. Ordinul 47 /2008 pentru aprobarea Metodologiei de schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici 
de gaze naturale
3. Ordinul 42 /2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii final
4. Ordinul 3 /2013 pentru modificarea ordinelor ANRE privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea 
serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale



5. Ordinul 15/2013 privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si modalitatea de 
stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale -Ordinul Comun ME ANRE ANRM nr. 
622/14/35/2013.

6. Ordinul 16/2013 pentru aprobarea Codului retelei pentru sistemul de transport al gazelor naturale

7. Ordinul 70/2015 privind stabilirea nivelurilor minime ale stocului de gaze naturale pentru titularii 
licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a 
Sistemului National de Transport al gazelor naturale, pentru ciclul de inmagazinare 2015 – 2016

8. Ordinul 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantitatilor de GN rezultate din 
activitatea de productie necesare acoperirii consumului pe piata reglementata

9. Ordinul 13/2016 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de inmagazinare 
subterana a GN de SC Depomures- SA Targu Mures

10. Ordinul 58/2015 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de inmagazinare 
subterana a GN de SC Romgaz - SA Medias, cu modificarile si completarile ulterioare stabilite prin 
Ordinul 9/2016.



11. Ordinul 33/2013 privind modificarea Ordinului 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 
raportarea informatiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale
12. Ordinul 136/2015 prividn stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al 
gazelor naturale prin Sistemul National de Transport in perioada 01 octombrie 2015 - 30 septembrie 2015
13. Ordinul 46/2013 pentru modificarea ordinelor privind stabilirea tarifelor reglementate pentru 
prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor na
14. Ordinul 50/2013 pentru aprobarea Regulilor generale privind piata centralizata de gaze naturale
15. Ordinul 66/2013 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului national de transport al gazelor 
naturale
16. Ordinul 70/2013 pentru modificarea ordinelor preşedintelui ANRE privind stabilirea tarifelor 
reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea 
reglementata a gazelor naturale
17. Ordinul 18/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind cadrul organizat de 
tranzacționare pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de 
Mărfuri, aprobat prin Ordinul ANRE 51/2013
18. Ordinul 61/2013 
19. Ordinul 35/2013 
20.Ordinul 234/2019  
21.Ordinul 128/2020 


