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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA�ILOR 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
     
PLx. 239/2014                 Nr. 4c-3/170/2014 

    Bucureşti, 09.12.2014            
           

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii 
şi servicii a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale, trimis cu adresa nr. PLx.239 din 5 mai 2014. 

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

 
 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian IANCU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii şi servicii 
     
PLx. 239/2014                          Nr. 4c-3/170/2014 

      Bucureşti, 09.12.2014                 
RAPORT  

 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la 

Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, trimis cu adresa nr. 
PLx.239 din 5 mai 2014. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 28 aprilie 2014. 
Consiliul Legislativ, a avizat favorabil, prin avizul nr. 320 din 27 martie 2014, cu observa�ii care au fost preluate de ini�iator. 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, prin avizul nr. 4c-1/95 din 27 mai 2014, a avizat favorabil actul 

normativ, cu unanimitate de voturi. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca are ca obiect modificarea anexei la Ordonan�a Guvernului nr.7/2013 privind 

instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare ob�inute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
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naturale,  în sensul introducerii  clarificărilor necesare astfel încât să fie asigurată decuplarea formării preţurilor în cadrul pie�ei 
concuren�iale de formarea preţurilor în cadrul pie�ei reglementate. 

Aceste clarificări vizează un element al formulei de calcul pentru veniturile suplimentare, şi anume volumele de gaz din 
produc�ia internă vândute consumatorilor noncasnici (VGCNC). 

Potrivit Notei de fundamentare, întrucât formula de calcul nu precizează pe care pia�ă se realizează vânzarea respectivă 
producătorii de gaze naturale au oferit spre vânzare pe pia�a concurenţială cantităţi de gaze naturale la preţuri egale cu cele stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr.22/2013 pentru cantităţile de gaze naturale destinate pie�ei reglementate, inactivând principiul de formare a 
preţurilor pe pia�a concurenţială  pe baza cererii şi  a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concuren�iale, principiu prevăzut la art.177 
alin.(1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat şi dezbătut proiectul de lege în şedinţa comisiei din data de 9 decembrie 2014, din 
totalul de 22 de deputa�i fiind prezenţi 20. 

La dezbaterea proiectului au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ion Ghizdeanu – secretar de 
stat, doamna Mariana Vitoli – director, doamna Geti Toma – şef serviciu, din partea Ministerului Economiei, domnul Mihai Albulescu – secretar 
de stat, domnul Corneliu Condrea - director şi din partea Agenţiei Naţională pentru Resurse Minerale, domnul Păianjen Ninel – consilier juridic. 

Faţă de cele prezentate mai sus şi în urma opiniilor exprimate de către membrii comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale cu amendamente admise  
prezentate în anexa, care face parte integrantă din prezentul raport. Amendamentele se referă la revizuirea formului de calcul a impozitului 
asupra veniturilor suplimentare în sensul corelării cu calendarul de liberalizare a pre�urilor din sectorul gazelor naturale �i cu factorii care 
concură la realizarea acestor venituri suplimentare. 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
Iulian IANCU Radu Bogdan ŢÎMPĂU 

 
        Silvia Vlăsceanu, Consilier parlamentar 
        Raluca Roşca, Consilier 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

Textul O.U.G. nr.13/2014 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1  Titlul legii 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de 

urgen�ă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa 

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 de 
urgen�ă a Guvernului nr.13 din 26 martie 
2014 pentru modificarea anexei la 
Ordonan�a Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.227 din 
31martie 2014. 

Art. I.-  Se aprobă Ordonanţa de 
urgen�ă a Guvernului nr.13 din 26 
martie 2014 pentru modificarea anexei la 
Ordonan�a Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 
31 martie 2014, cu următoarele 
modificări �i completări: 
 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă 
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0 1 2 3 4 
3. Titlul ordonanţei de urgenţă 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 

pentru modificarea anexei 
la Ordonan�a Guvernului 

nr.7/2013 
privind instituirea 
impozitului asupra 

veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a 

dereglementării preţurilor 
din sectorul gazelor 

naturale 

Nemodificat 1.Titlul ordonan�ei de urgen�ă se 
modifică �i va avea următorul 
cuprins: 

”ORDONANŢĂ de URGEN�Ă 
pentru modificarea Ordonan�ei 

Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor 

din sectorul gazelor naturale” 
 

În corelare cu 
amendamentele 
admise 

4. Art.I. -Anexa la Ordonan�a 
Guvernului nr.7/2013privind 
instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.53 din 23 ianuarie 2013, 
cu modificările �i 
completările ulterioare, se 
modifică �i se înlocuie�te 
cu anexa la prezenta 
ordonan�ă de urgen�ă. 

Nemodificat 2. Articolul I se modifică �i se 
completează după cum urmează: 
”Art.I. - Ordonan�a Guvernului 
nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.53 din 23 ianuarie 2013, cu 
modificările �i completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 

Conform normelor 
de tehnică legislativă 
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0 1 2 3 4 
5.   

 
_______ 

«1. La articolul 2, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
<(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. >  
Autor: 
Comisia pentru industrii �i servicii 
 

 Având în vedere că 
valoarea 
redeven�elor a fost 
stabilită anterior 
stabilirii calendarului 
de liberalizare, nu 
este justificată 
deducerea acestora. 
 

6.   
 

_______ 

2. La articolul 2, alineatele (21), (3) 
�i (4) se abrogă.  
 
Autor: 
Comisia pentru industrii �i servicii 

 
Corelare cu 
amendamentul de la 
pct.1 
 

7. ANEXĂ 
 
 

Formula de calcul pentru 
veniturile suplimentare 

Impozitul asupra veniturilor 
suplimentare datorat = 0,60* 
(VS - redevenţa*VS - VI) 
VS = (PCC - PRCC) *VGCC 
+ (PCNCreglem -
PRCNC)*VGCNCreglem  +  

Nemodificat 3. Anexa se modifică �i va avea 
următorul cuprins: 

  < ANEXĂ
Formula de calcul pentru veniturile 

suplimentare 
Impozitul asupra veniturilor 
suplimentare datorat = 0,60* VS 
VS = (PCC - PRCC) *VGCC + 
(PCNCreglem -PRCNC)*VGCNCreglem  

+  PMPCNC-PRCNC)*VGCNC 
unde 

Corelare cu 
amendamentul de la 
pct.1 
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0 1 2 3 4 
PMPCNC-
PRCNC)*VGCNC 
unde 
VS - venitul suplimentar; 
VI - valoarea investiţiilor în 
segmentul upstream în 
perioada pentru care 
impozitul asupra veniturilor 
suplimentare este datorat; 
PCCreglem - preţul gazelor 
naturale din producţia internă 
proprie destinate revânzării 
clien�ilor casnici potrivit 
prevederilor hotărârii 
Guvernului privind preţul de 
achiziţie a gazelor naturale 
din producţia internă pentru 
piaţa reglementată de gaze 
naturale; 
PRCC - preţul de achiziţie a 
gazelor naturale din 
producţia internă pentru 
clien�ii casnici în anul 2012, 
respectiv 45,71 lei/MWh, 
ajustat cu rata IPC în anul 
2014; 
VGCC - volumele de gaze 
din producţia internă vândute 

VS - venitul suplimentar; 
VI - valoarea investiţiilor în segmentul 
upstream în perioada pentru care 
impozitul asupra veniturilor 
suplimentare este datorat; 
PCCreglem - preţul gazelor naturale din 
producţia internă proprie destinate 
revânzării clien�ilor casnici potrivit 
prevederilor hotărârii Guvernului 
privind preţul de achiziţie a gazelor 
naturale din producţia internă pentru 
piaţa reglementată de gaze naturale; 
PRCC - preţul de achiziţie a gazelor 
naturale din producţia internă pentru 
clien�ii casnici în anul 2012, 
respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu 
rata IPC în anul 2014; 
VGCC - volumele de gaze din 
producţia internă vândute pentru 
acoperirea clien�ilor casnici; 
PCNCreglem - preţul gazelor naturale 
din producţia internă proprie destinate 
revânzării clien�ilor noncasnici 
potrivit prevederilor hotărârii 
Guvernului privind preţul de achiziţie 
a gazelor naturale din producţia 
internă pentru piaţa reglementată de 
gaze naturale; 
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0 1 2 3 4 
pentru acoperirea clien�ilor 
casnici; 
PCNCreglem - preţul gazelor 
naturale din producţia internă 
proprie destinate revânzării 
clien�ilor noncasnici potrivit 
prevederilor hotărârii 
Guvernului privind preţul de 
achiziţie a gazelor naturale 
din producţia internă pentru 
piaţa reglementată de gaze 
naturale; 
PRCNC- preţul de achiziţie a 
gazelor naturale din 
producţia internă proprie 
pentru clien�ii noncasnici în 
anul 2012, respectiv 45,71 
lei/MWh, ajustat cu rata IPC 
în anul 2014; 
VGCNCreglem - volumele de 
gaz din producţia internă 
vândute clien�ilor 
noncasnici pe pia�a 
reglementată; 
PMPCNC – pre�ul mediu 
ponderat al gazelor natural 
din produc�ia internă 
corespunzătoare cantită�ilor 

PRCNC- preţul de achiziţie a gazelor 
naturale din producţia internă proprie 
pentru clien�ii noncasnici în anul 
2012, respectiv 45,71 lei/MWh, 
ajustat cu rata IPC în anul 2014; 
VGCNCreglem - volumele de gaz din 
producţia internă vândute clien�ilor 
noncasnici pe pia�a reglementată; 
PMPCNC – pre�ul mediu ponderat al 
gazelor natural din produc�ia internă 
corespunzătoare cantită�ilor 
comercializate pe pia�a 
concuren�ială pentru consumatorii 
non-casnici, nu mai mic de 72 
lei/MWh.În cazul în care tranzac�iile 
sunt încheiate pe pie�ele centralizate 
de gaze natural, PMPCNC reprezintă 
pre�urile gazelor natural la care sunt 
încheiate tranzac�iile; 
VGCNC - volumele de gaz din 
producţia internă vândute pentru 
acoperirea consumului clien�ilor 
noncasnici pe pia�a concuren�ială 
sau pia�a centralizată; 
IPC - indicele preţurilor de consum 
publicat de Institutul Naţional de 
Statistică din România. 
 >»” 
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0 1 2 3 4 
comercializate pe pia�a 
concuren�ială pentru 
consumatorii non-casnici, nu 
mai mic de 72 lei/MWh.În 
cazul în care tranzac�iile 
sunt încheiate pe pie�ele 
centralizate de gaze natural, 
PMPCNC reprezintă 
pre�urile gazelor natural la 
care sunt încheiate 
tranzac�iile; 
VGCNC - volumele de gaz 
din producţia internă vândute 
pentru acoperirea consumului 
clien�ilor noncasnici pe 
pia�a concuren�ială sau 
pia�a centralizată; 
IPC - indicele preţurilor de 
consum publicat de Institutul 
Naţional de Statistică din 
România. 
 

Autor: 
Comisia pentru industrii �i servicii 

8. Art.II.-Prevederile prezentei 
ordonan�e de urgen�ă se 
aplică începând cu data de 1 
aprilie 2014. 

Nemodificat Nemodificat  

9.   
 

Art. II. - Impozitul asupra 
veniturilor suplimentare stabilit 

Corelare cu termenul 
prevăzut în 
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0 1 2 3 4 
 

_______ 
prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 
privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca 
urmare a dereglementării preţurilor 
din sectorul gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum aceasta a fost modificată 
prin prezenta lege se aplică 
începând cu data de întâi a lunii 
următoare intrării în vigoare a 
prezentei legi,  pentru veniturile 
suplimentare ob�inute până la data 
de 30 iunie 2021. 
 

Calendarul de 
liberalizare a 
pre�ului gazelor 
naturale. 
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