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Ordinul	nr.	61/2013	pentru	aprobarea	Regulamentului	privind	organizarea	și

funcționarea	 comisiei	 pentru	 soluționarea	 disputelor	 pe	 piața	 angro	 și	 cu

amănuntul	 apărute	 ın̂tre	 participanții	 la	 piața	 de	 energie	 electrică	 și	 gaze

naturale
În vigoare de la 29 august 2013

Consolidarea din data de 12 iulie 2021  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 29
august 2013
Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 175/2018; Ordin 226/2020. 

Ultimul amendament în 16 decembrie 2020.

În temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (3) - (5) și ale art. 174 alin. (8) - (10) din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe
piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Participanții la piața de energie electrică și la piața de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Pentru asigurarea soluționării disputelor la nivelul participanților la piața de energie electrică și la piața
de gaze naturale, aceștia vor elabora proceduri proprii pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, în termen
de 45 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în

Domeniul Energiei, 

Niculae Havrileț

București, 2 august 2013.
Nr. 61.

ANEXĂ

REGULAMENT  
privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu

amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale

Art. 1. -

Art. 2. -

Art. 3. -

Art. 4. -

Art. 5. -
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