
1 

 

Parlamentul  României 
 

 

 

 

 

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    22.02.2017 

Nr. 4c-2/94 

 

PLx.74/2013 

 

 

 

 

RAPORT PRELIMINAR  

 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2013 

privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de 

monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au 

fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților 

cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în 

ședința din 26 februarie 2013. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisei juridice, 

de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  instituirea, 

începând cu data de 1 februarie 2013, a impozitului pe monopolul natural din sectorul 

energiei electrice şi a gazului natural, care se constituie venit la bugetul de stat. Impozitul 

este aplicabil operatorilor de transport şi distribuţie de energie electrică şi gaze naturale 

licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei(ANRE). 

Valoarea acestui impozit este de 0,1 lei/MWh şi este aplicabilă pentru energia pentru care 

se aplică tarifele aferente serviciilor de transport energie electrică sau gaze naturale şi 

respectiv valoarea de 0,75 lei/MWh energiei pentru care se aplică tarifele aferente 
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serviciilor de distribuţie energie electrică sau gaze naturale. În cazul în care energia 

electrică sau gazele naturale se facturează unui client fără a trece prin sistemul de 

distribuţie, valoarea impozitului este de 0,85 lei/MWh. 

 

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru industrii 

şi servicii şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege 

menţionat mai sus, în şedinţa din 22 februarie 2017. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi din totalul de 25 de 

membrii ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, din 

reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru industrii şi 

servicii un raport preliminar de admitere în forma adoptată de Senat. 

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

legilor ordinare. 
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