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AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul 
gazelor naturale, trimis cu adresa nr. PLx.97/2013  din 25 martie 2013 Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru industrii şi servicii, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian IANCU 
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței  
Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra  

veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării  
prețurilor din sectorul gazelor naturale 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget finanțe și bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre 
dezbatere în fond cu proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca 
urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 19 martie 2013. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru politică 
economic, reformă şi privatizare şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea 

unui impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute de operatorii economici care 
desfăşoară activităţi de extracţie şi comercializare a gazelor naturale. Veniturile 
suplimentare sunt rezultatul dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. 
Dereglementarea preţurilor din sectorul gazelor naturale reprezintă procesul de 
eliminare treptată a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la 
clienţii finali. 

Potrivit expunerii de motive aceste impozite se direcţionează către bugetul 
de stat în vederea asigurării ajutoarelor financiare destinate acoperirii unei părţi din 
cheltuielile de alimentare cu gaze naturale ale consumatorilor vulnerabili de gaze 
naturale şi pentru reducerea deficitului bugetar. Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012 prevede la art.201 alin.3 că Guvernul, cu avizul Consiliului 
Concurenţei, poate decide constituirea unui fond de solidaritate pentru susţinerea 
financiară a consumatorilor. 

Impozitul datorat asupra veniturilor suplimentare este de 60% din veniturile 
suplimentare (aşa cum acestea sunt determinate potrivit anexei la proiect), din care se 
deduc redevenţele aferente acestor venituri, precum şi investiţiile în segmentul 
upstream (investiţii de dezvoltare şi extindere a zăcămintelor existente, explorarea şi 
dezvoltarea de noi zone de producţie). 

Declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale se efectuează lunar, 
până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează acest impozit. 

Impozitul asupra veniturilor suplimentare stabilit prin prezenta ordonanţă 
se aplică de la data de 1 februarie 2013. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru industrii şi servicii şi-au desfăşurat 
lucrările în şedinţe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege 

în şedinţa din 3 mai 2017, iar cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în ziua de 
23 mai 2017.   

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 20 
deputaţi, din totalul de 21 membri ai Comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 25 de 
membri. 

La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
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suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor 
naturale cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian IANCU 
 
 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

 
 

SECRETAR, 
 

Roxana Mânzatu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilieri parlamentari 
Vasilica Popa 
Lucian Cumpătă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

 
1.   Titlul legii: 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra 

veniturilor suplimentare obţinute 
ca urmare a dereglementării 

preţurilor din sectorul gazelor 
naturale 

Nemodificat   

2.   Articol unic.-  Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.7 din 23 
ianuarie 2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale, adoptată în 
temeiul art. l pct.1.3 din Legea nr. 
1/2013 privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.53 din 23 ianuarie 2013. 

Articol I. -  Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.7 din 23 ianuarie 2013 
privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor 
din sectorul gazelor naturale, 
adoptată în temeiul art. l pct.I.3 din 
Legea nr. 1/2013 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.53 din 23 
ianuarie 2013, cu următoarele 
modificări: 

 

3.  Titlul ordonanţei: 
ORDONANŢĂ 

privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare 

obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din 

 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

 
sectorul gazelor naturale 

4.  Art. 1. - (1) În sensul prezentei 
ordonanţe, expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
a) investiţii în segmentul upstream 
reprezintă investiţii de dezvoltare şi 
extindere a zăcămintelor existente, 
explorarea şi dezvoltarea de noi zone 
de producţie; 

 
 
 
 
 

 Nemodificat 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
 
 

 b) perioada de referinţă reprezintă 
luna pentru care se calculează 
impozitul asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale; 

 Nemodificat  

 c) dereglementarea preţurilor din 
sectorul gazelor naturale reprezintă 
procesul de eliminare treptată a 
preţurilor reglementate pentru 
furnizarea gazelor naturale la clienţii 
finali, potrivit calendarelor stabilite 
în conformitate cu reglementările în 
vigoare. 

 Nemodificat  

 (2) Grupul de interes economic are 
înţelesul prevăzut de art. 118 alin. (1) 
din Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

 
5.  Art. 2. - (1) Operatorii economici, 

inclusiv filialele acestora şi/sau 
operatorii economici aparţinând 
aceluiaşi grup de interes economic, 
care desfăşoară efectiv atât activităţi 
de extracţie, cât şi activităţi de 
vânzare a gazelor naturale extrase 
din România pe teritoriul naţional, în 
marea teritorială, în zona contiguă 
şi/sau zona economică exclusivă a 
României din Marea Neagră, sunt 
obligaţi la calcularea, declararea şi 
plata impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale, impozit 
stabilit în condiţiile prezentei 
ordonanţe. 

 
 
 

Nemodificat  

  
 
 
(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) 
este de 60% din veniturile 
suplimentare, aşa cum acestea sunt 
determinate potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta 
ordonanţă, din care se deduc 
redevenţele aferente acestor venituri, 
precum şi investiţiile în segmentul 
upstream. 

 
 
 
 

1. La articolul 2, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
  „ (2) Impozitul prevăzut la alin. (1) 
se calculează prin aplicarea unor 
procente de 60% și, respectiv, de 
80% din veniturile suplimentare, aşa 
cum acestea sunt determinate potrivit 
anexei care face parte integrantă din 
prezenta ordonanţă, din care se deduc 
redevenţele aferente acestor venituri, 
precum şi investiţiile în segmentul 
upstream. Procentele de calcul al 
impozitului sunt: 

 
 
 
Impozitare progresivă 
Pentru formarea fondurilor 
necesare susținerii programelor 
de protecție socială a 
consumatorului vulnerabil  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

 
a) 60% din venitul suplimentar 
pentru prețurile de până la 85 
lei/MWh inclusiv; 
b) pentru prețurile ce depășesc 85 
lei/MWh se aplică un procent de 
80% la venitul suplimentar obținut 
din diferența dintre 85 lei/MWh și 
prețul practicat; 

 „(21)Valoarea redevenţelor aferente 
venitului suplimentar care se scade în 
vederea determinării bazei 
impozabile, în primele două luni ale 
trimestrului, se calculează pe baza 
procentajului mediu al redevenţei 
petroliere datorate pentru producţia 
de gaze naturale aferente trimestrului 
anterior perioadei de referinţă pentru 
care se calculează impozitul, iar în a 
treia lună a trimestrului, pe baza 
procentajului mediu al redevenţei 
petroliere datorate în trimestrul 
curent. Regularizarea valorii 
redevenţelor se va face în ultima lună 
din trimestru pe baza procentajului 
mediu de redevenţă aferent 
trimestrului curent, fiind inclusă în 
calculul bazei impozabile aferente 
acestei luni. Procentajul mediu se 
calculează ca raport între valoarea 
totală a redevenţei datorate pentru 
producţia de gaze naturale în 
trimestrul anterior sau curent, după 
caz, şi valoarea totală a producţiei de 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

 
gaze naturale realizate în aceleaşi 
trimestre, utilizată pentru calculul 
redevenţei petroliere.” 
(OUG  12/2013) 

 (3) Limita maximă a deducerii 
investiţiilor în segmentul upstream 
nu poate depăşi 30% din totalul 
veniturilor suplimentare. 

 Nemodificat  

 (4) Valoarea investiţiilor din 
segmentul upstream luate în calcul 
pentru stabilirea deducerii reprezintă 
valoarea investiţiilor din fiecare 
perioadă de referinţă, la care se 
adaugă valoarea investiţiilor 
reportate din perioadele de referinţă 
anterioare, înregistrate în evidenţa 
contabilă potrivit reglementărilor 
legale în vigoare. 

 Nemodificat  

6.  Art. 3. - Toate investiţiile în 
segmentul upstream se amortizează 
potrivit regulilor fiscale prevăzute de 
Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Nemodificat  

7.  Art. 4. - Impozitul asupra veniturilor 
suplimentare, calculat în condiţiile 
prezentei ordonanţe, reprezintă, 
pentru operatorii economici din 
sectorul gazelor naturale, cheltuială 
deductibilă la stabilirea profitului 
impozabil, în condiţiile prevederilor 
Legii nr. 571/2003, cu modificările şi 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

 
completările ulterioare. 

8.  Art. 5. - (1) Operatorii economici 
prevăzuţi la art. 2 alin. (1) 
calculează, declară şi plătesc lunar 
impozitul asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale, până la 
data de 25 a lunii următoare celei 
pentru care datorează impozitul. 

 Nemodificat  

 (2) Modelul şi conţinutul declaraţiei 
privind impozitul asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale se stabilesc 
prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, în 
termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 

 Nemodificat  

  „(3) În măsura în care aplicarea 
prezentelor prevederi impune 
emiterea de instrucţiuni cu privire la 
impozitul asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale, acestea vor 
fi emise prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice şi al 
ministrului economiei, cu avizul 
Agenţiei Naţionale pentru Resurse 
Minerale.” 
(OUG  12/2013) 

 Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

 
9.  Art. 6. - Impozitul asupra veniturilor 

suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale, stabilit 
potrivit prezentei ordonanţe, 
reprezintă venit la bugetul de stat şi 
se administrează de către Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, 
potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Nemodificat  

10.  Art. 7. - Impozitul asupra veniturilor 
suplimentare stabilit prin prezenta 
ordonanţă se aplică pentru veniturile 
suplimentare obţinute până la data de 
31 decembrie 2017, inclusiv. 
 (OUG 99/2016) 

 2. Articolul 7 se abrogă  

11.  Art. 8. - Prezenta ordonanţă intră în 
vigoare la data de 1 februarie 2013. 

 Nemodificat  

12.   
 

ANEXĂ 
Formula de calcul pentru veniturile 
suplimentare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Anexa se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„ANEXĂ 
Formula de calcul pentru veniturile 
suplimentare 
 
În funcție de nivelul prețului se 
aplică următoarele formule de 
calcul: 
1) dacă PMPC este mai mic sau 
egal cu 85 lei/MWh, se aplică 
formula: 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

 
 Impozitul asupra veniturilor 

suplimentare datorat = 0,60 * (VS - 
redevenţa * VS - VI) 
VS = (PMPC - PRC) * VGC, 

 Impozitul asupra veniturilor 
suplimentare datorat = 0,60 * (VS - 
redevenţa * VS - VI) 
VS = (PMPC - PRC) * VGC, 

 

   2) dacă PMPC este mai mare de  
85 lei/MWh, se aplică formula: 
Impozitul asupra veniturilor 
suplimentare datorat = IVS1

 

+ IVS2
 

iar 
IVS1=0,60* (VS1 - redevenţa*VS1 - 
VI) 
VS1 = (85 - PRC) * VGC  
IVS2=0,80* (VS2 - redevenţa* VS2) 
VS2 = (PMPC - 85) * VGC 

 

 unde: 
VS - venitul suplimentar; 
 

 unde: 
VS - venitul suplimentar, calculat la 
PMPC de până la 85 lei/MWh; 
VS1 - venitul suplimentar, calculat 
la PMPC de 85 lei/MWh; 
VS2 - venitul suplimentar calculat 
la PMPC ce depășește 85 lei/MWh; 
IVS1 - Impozitul asupra veniturilor 
suplimentare datorat, calculat la 
PMPC de 85 lei/MWh;  
IVS2 - Impozitul asupra veniturilor 
suplimentare datorat, calculat la 
PMPC  ce depășește 85 lei/MWh;  

 

 VI - valoarea investiţiilor în 
segmentul upstream în perioada 
pentru care impozitul asupra 
veniturilor suplimentare este datorat; 

 VI - valoarea investiţiilor în 
segmentul upstream în perioada 
pentru care impozitul asupra 
veniturilor suplimentare este datorat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

 
 PMPC - preţul mediu ponderat al 

gazelor naturale din producţia internă 
proprie vândute; 

 PMPC - preţul mediu ponderat al 
gazelor naturale din producţia internă 
proprie vândute; 

 

 PRC - preţul de achiziţie a gazelor 
naturale din producţia internă pentru 
clienţii casnici şi noncasnici în anul 
2012, respectiv 45,71 lei/MWh, 
ajustat cu rata IPC în anul 2014; 

 PRC - preţul de achiziţie a gazelor 
naturale din producţia internă pentru 
clienţii casnici şi noncasnici în anul 
2012, respectiv 45,71 lei/MWh, 
ajustat cu rata IPC în anul 2014; 

 

 VGC -  volumele de gaze din 
producţia internă vândute; 

 VGC - volumele de gaze din 
producţia internă vândute; 

 

 IPC - indicele preţurilor de consum 
publicat de Institutul Naţional de 
Statistică din România. 
(OUG  25/2017 ) 

 IPC - indicele preţurilor de consum 
publicat de Institutul Naţional de 
Statistică din România.” 

 

13.  
__________________ 

 Art. II. – Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 a lunii 
următoare publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
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