
 Legislație specifică gaze naturale 

1. Legea de organizare și funcționare a ANRE nr. 160/2012; 

2. Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012; 

3. Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru 

obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 

22/10.04.2013, cu modificările ulterioare; 

4. Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu 

gaze naturale (NTPEE-2009), aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

5. Metodologia de întocmire a Studiului de fezabilitate în vederea concesionării serviciului de 

distribuţie a gazelor naturale aprobată prin Ordinul ANRE nr. 37/2013; 

6. Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A aprobată prin 

Ordinul ANRE nr. 36/07.06.2013; 

7. Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B aprobată prin 

Ordinul ANRE nr. 44/27.06.2013; 

8. Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în  sectorul gazelor 

naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 34/2013; 

9. Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de 

transport gaze naturale, aprobate prin Decizia ANRGN nr. 1220/2006, publicată Tn 

Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 960/29.11.2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

10. Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzacţionate în România aprobate prin 

Ordinul ANRE nr. 62/2008. 

Legislație conexă 

11. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele masuri pentru 

realizarea locuințelor; 

12. ORDINUL MTCT 1430/2005 — Norme metodologice de aplicarea Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

13. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții; 

14. C 56-02 — Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente 

construcțiilor; 

15. Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin H.G. nr. 

272/1994; 

16. Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, aprobat 

prin H.G. nr. 273/1994; 



17. Legea 319/2006 — Norme generale de protecția muncii si metodologii de aplicare a legii; 

18. Ordinul MAI nr.163/28.02.2007 — Normele generale de apărare împotriva incendiilor; 

19. P 118/1999 — Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; 

20. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

21. Legea 265/29.06.2006 pentru aprobarea OU 195/2005 privind protecţia mediului cu 

modificările şi completările ulterioare. 

22. Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea 

lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale; 

23. Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 

legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor; 

24. HG 51 din 1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj 

utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de 

producţie; 

25. HG 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii aferente acestora, modificată şi completată prin HG 940/ 2006; 

26. HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie; 

27. Ordin MDLPL 863/2008 privind instrucţiuni de aplicare a HG 28/2008; 

28. HG 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe; 

29. HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de 

calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcțiilor; 

30. OG 2/ 2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară- 

există variantă completă inclusiv cu L 37/2009; 

31. Legea nr. 37/ 2009 pentru modificarea şi completarea OG 2/ 2000 privind organizarea 

activităţii de expertiza tehnică judiciara şi extrajudiciară şi a OG 75/ 2000 privind 

autorizarea experţilor criminaliști care pot fi recomandaţi de părţi sa participe la efectuarea 

expertizelor criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare; 

32. Ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului de stat, 

ministrul administraţiei şi internelor, pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi 

încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, 

publicat in MO 90/ 27.01.2005; 

33. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in 

construcţii. 


