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Ordinul nr. 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind 

soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în 

sectorul energiei 
În vigoare de la 01 iulie 2020 

Consolidarea din data de 18 august 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 575 din 01 iulie 2020 

Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 174/2020. 

Ultimul amendament în 05 octombrie 2020. 

Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. k) și art. 10 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea 

și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: 

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea 

contractelor în sectorul energiei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

(2) Prin sectorul energiei se înțelege sectorul energiei electrice și termice produse în cogenerare și 

sectorul gazelor naturale. 

Art. 2. - Participanții la piața de energie electrică și termică produsă în cogenerare, precum și la 

piața de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 3. - Titularii de licențe au obligația ca, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului 

ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, să elaboreze proceduri proprii pentru soluționarea 

neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei. 

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind 

soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 17 iunie 2013. 
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, 

Dumitru Chiriță 

București, 24 iunie 2020. 

Nr. 128. 

ANEXĂ  

 

 

PROCEDURĂ 

privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în 

sectorul energiei 

*) Potrivit art. I din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

nr. 174/2020, Procedura privind soluționarea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în 

sectorul energiei, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr. 128/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 1 iulie 

2020, se modifică. 
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