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Principalele acte normative care reglementează domeniul gazelor naturale, 

relevante pentru consumatori   

 

 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/10.07.2012 cu modificările și 

completările ulterioare.  

 ORDIN ANRE nr. 18 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind 

racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, publicat în MO nr. 391/29.06.2013  

 ORDIN ANRE nr. 78 din 13 mai 2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a 

gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de 

distribuţie a gazelor naturale, publicat în MO nr. 391/29.06.2013.  

 ORDIN ANRE nr. 162 din 26 noiembrie 2015 privind aprobarea Standardul de performanţă 

pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare  

 Ordin ANRE nr. 96 din 25 iunie 2015 privind aprobarea regulamentului privind activitatea 

de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale, publicat în MO nr. 

391/29.06.2013.  

 ORDIN ANRE nr. 57 din 23 iunie 2021 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru 

prestarea serviciului de distribuţie (Valabile de la data de 01.07.2021), publicat în MO nr. 

549/25.06.2020.  

 ORDIN ANRE nr. 62 din 24 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a 

cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România cu modificările și completările 

ulterioare  

 ORDIN ANRE nr. 83 din 30 iunie 2021 privind aprobarea Standardului de performanta 

pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, publicat în MO   

 Decizia nr. 1368 din 13 decembrie 2006 - privind deschiderea integrală a pieţei interne a 

gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici, publicat în MO nr. 391/29.06.2013  

 LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare 


