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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru industrii și 
servicii 

 
Bucureşti, 15 februarie 2022 

 Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci 

 
Bucureşti, 15 februarie 2022 

Nr.4c-3/264  Nr.4c-2/579 
         

Către, 
BIROUL PERMANENT  

AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea 
conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, transmis spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgență, Comisiei pentru industrii și servicii şi Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci, cu adresa nr.PLx.199 din 15 mai 2017.  

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 

  
 

   PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
            Sándor BENDE       Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 

simona.tirzioru
Original
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru industrii și 
servicii 

 Comisia pentru buget, finanțe 
și bănci 

 
Bucureşti, 15 februarie 2022   Bucureşti, 15 februarie 2022 

Nr.4c-3/264                      Nr.4c-2/579 
 
 
 
 

RAPORT  COMUN  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea conţinutului 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 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2017 pentru 
modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, transmis cu adresa 
nr.P.L.x.199 din 15 mai 2017, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub 
nr.4c-3/264 din 16 mai 2017 și la Comisia pentru buget, finanțe și bănci sub nr.4c-
2/579 din 16 mai 2017.  

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.181/31.03.2017, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observaţii şi propuneri. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 08 mai 2017, cu respectarea dispozițiilor art. 76 alin. (2) din Constituția 
României, republicată. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul 
de lege în şedinţa din 22 mai 2017 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 

Ordonanța Guvernului care face obiectul proiectului de lege aflat în 
dezbatere reglementează 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 scopul menţinerii 
impozitării veniturilor realizate din vânzarea gazelor naturale către consumatorii 
casnici. 

În conformitate cu prevederile art.62, ale art.64 și ale art.131 alin.(1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.  

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de 
lege  în şedinţa din 18 mai 2021 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să înainteze 
Comisiei pentru industrii și servicii un raport preliminar de respingere a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea 
conținutului 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. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, domnul 

Lucian Heiuş, Secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor.  
Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege 

în ședința din 15 februarie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună adoptarea proiectului de lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea conţinutului 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 prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezentul raport. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, doamna 

Gheorghița Toma, Șef Serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, adoptarea 
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.25/2017 pentru modificarea conţinutului 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, redate în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport comun. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională.  

 
 
 
   PREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE, 
  Sándor BENDE               Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 
 
 
 
 

   SECRETAR,             SECRETAR,   
       Oana-Marciana ÖZMEN              Iulius Marian FIRCZAK 

  
 
  
 
  

 
 

 
Întocmit,         
Consultant Alexandra Zorilă                                 Șef serviciu Giorgiana Ene 

                                              Consilier parlamentar Alexandra Nistor                   
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat Amendamente propuse/autor Motivare 

1.  Titlul legii: 
LEGE 

privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.25/2017 
pentru modificarea conținutului 
anexei la Ordonanța  Guvernului 

nr.7/2013 privind instituirea  
impozitului asupra  veniturilor 

suplimentare obținute ca urmare a 
dereglementării prețurilor din 

sectorul gazelor naturale 
 

Titlul legii: 
LEGE 

privind respingerea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.25/2017 
pentru modificarea conținutului 
anexei la Ordonanța  Guvernului 

nr.7/2013 privind instituirea  
impozitului asupra  veniturilor 

suplimentare obținute ca urmare a 
dereglementării prețurilor din 

sectorul gazelor naturale 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru industrii și 
servicii 

Obiectul de reglementare al  
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 25/2017 este 
modificarea Anexei la 
Ordonanța Guvernului 
nr.7/2013, această 
modificare încetându-și 
efectele încă din anul 2018. 
Legea nr. 73/2018 de 
aprobare a OG nr.  7/2013 
este în vigoare în acest 
moment. 

2.  Articol unic.-  Se aprobă Ordonanța 
de urgenţă a Guvernului nr.25  din 30 
martie 2017 pentru modificarea 
conţinutului anexei la Ordonanţa 
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.224 din 31 martie 2017, cu 
următoarea modificare: 

Articol unic. - Se respinge Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 25  din 30 
martie 2017 pentru modificarea 
conținutului anexei la Ordonanța 
Guvernului nr.7/2013 privind 
instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obținute ca 
urmare a dereglementării prețurilor din 
sectorul gazelor naturale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.224 din 31 martie 2017. 
 

Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat Amendamente propuse/autor Motivare 

Autor: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru industrii și 
servicii 

3. Titlul ordonanţei: 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea conţinutului 
anexei la Ordonanţa Guvernului 

nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor 

suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din 

sectorul gazelor naturale 

   

4. Art. I. - Anexa la Ordonanţa 
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 şi completările ulterioare, 
se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 
la prezenta ordonanţă de urgenţă. 

   

5. Art. II. - Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă se aplică 
începând cu data de 1 aprilie 2017. 

   

6. ANEXĂ 
(Anexa la Ordonanţe Guvernului nr. 

7/2013) 
Formula de calcul pentru veniturile 
suplimentare  
Impozitul asupra veniturilor 
suplimentare datorat = 0,60 * (VS 
redevenţa * VS VI) 

-„ANEXĂ: Formula de calcul pentru 
veniturile suplimentare 
 
 
 
Impozitul asupra veniturilor 
suplimentare datorat = 0,60 * (VS - 

Se elimină 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci și Comisia pentru industrii și 
servicii  

Anexa a fost modificată prin 
Legea nr. 73/2018 pentru 
aprobarea Ordonanței 
Guvernului nr. 7/2013 
privind instituirea 
impozitului asupra 
veniturilor suplimentare 
obținute ca urmare a 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat Amendamente propuse/autor Motivare 

VS = (PMPC PRC) * VGC, 
unde: 
VS venitul suplimentar; 
VI valoarea investiţiilor în segmentul 
upstream în perioada pentru care 
impozitul asupra veniturilor 
suplimentare este datorat; 
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; 
VGC volumele de gaze din producţia 
internă vândute; 
IPC indicele preţurilor de consum 
publicat de Institutul Naţional de 
Statistică din România. 
 

redevenţa * VS VI) VS = (PMPC 
PRC) * VGC, 
unde: 
VS - venitul suplimentar; 
VI - valoarea investiţiilor în segmentul 
upstream în perioada pentru care 
impozitul asupra veniturilor 
suplimentare este datorat; 
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; 
VGC - volumele de gaze din producţia 
internă vândute; 
IPC - indicele preţurilor de consum 
publicat de Institutul Naţional de 
Statistică din România. 
Redevenţa se exprimă în procente. 
 

dereglementării prețurilor 
din sectorul gazelor naturale. 

 

 
 


