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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
Comisia pentru industrii 

și servicii 
Nr.4c-3/127/2023 

 
Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 
Nr. 4c-2/195/2023 

 
Comisia pentru politică economică, 

reformă și privatizare 
Nr.4c-1/108/2023 

Comisia pentru muncă și protecție 
socială 

Nr.4c-9/232/2023 

 
Bucureşti, 29.03.2023 

 
CĂTRE  

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2022 privind unele măsuri 
de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 a Consiliului din 6 
octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei 
preţurilor ridicate la energie, transmis spre examinare pe fond Comisiei pentru 
industrii şi servicii, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, 
cu adresa nr. PLx 128/2023 din 6 martie 2023.    

În raport cu 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, 

Sándor  
BENDE 

 

PREȘEDINTE, 
Costel Neculai 

DUNAVA 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian 

HUȚUCĂ 

PREȘEDINTE, 
Adrian 

SOLOMON 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru industrii 
și servicii 

Nr.4c-3/127/2023 

 
Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 
Nr. 4c-2/195/2023 

 
Comisia pentru politică   economică, 

reformă și privatizare 
Nr.4c-1/108/2023 

Comisia pentru muncă și protecție 
socială 

Nr.4c-9/232/2022 

 
Bucureşti, 29.03.2023 

 
 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2022/1.854 a Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o 
intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei preţurilor ridicate la energie 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și ale art. 117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, 
Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au 
fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.186/2022 privind unele 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 a Consiliului din 6 
octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru abordarea problemei 
preţurilor ridicate la energie, transmis cu adresa nr. PLx.128/2023 din 06 martie 2023.   
  

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1480/28.12.2022, avizează favorabil proiectul 
de ordonanță de urgență, cu observaţii şi propuneri.   

 
Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 8312/28.12.2022, avizează favorabil 

proiectul de act normativ, cu observaţii.   
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată.  

  
Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale au examinat proiectul de lege în şedinţa din 21 martie 2023 şi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legal necesar aplicării în spaţiul juridic naţional a dispoziţiilor Regulamentului 
(UE) 2022/1854, în contextul îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce-i revin, 
derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, în scopul asigurării 
finanţării investiţiilor în proiecte energetice strategice şi a resurselor necesare pentru 
protejarea populaţiei de efectele creşterii preţurilor la energie. Contribuţia de 
solidaritate va fi plătită de societăţile comerciale care desfăşoară activităţi în sectoarele 
ţiţeiului, gazelor naturale, cărbunelui şi rafinăriilor. Încasările din contribuţia de 
solidaritate vor fi utilizate şi pentru finanţarea măsurilor de sprijin financiar pentru 
consumatorii finali de energie, în special pentru gospodăriile vulnerabile, pentru a 
atenua efectele creşterii preţurilor.  

  
Potrivit prevederilor art. 62 şi ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat cu modificările şi completările ulterioare, examinarea 
proiectului de lege a avut loc în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de lege 
în şedinţa din 28 martie 2023.  

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

Marius Andrieș – secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor.  
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, ai Comisiei pentru politică 

economică, reformă și privatizare și ai Comisiei pentru muncă și protecție socială 
au examinat proiectul de lege în ședința comună din 29 martie 2023. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputații conform listelor de prezență.  
 
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor patru comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2022/1.854 a Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenţie de urgenţă pentru 
abordarea problemei preţurilor ridicate la energie, cu amendamente admise 
prevăzute în Anexa nr. 1 și amendamente respinse prevăzute în Anexa nr. 2, anexe 
care fac parte integrantă din prezentul raport comun.       

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

legilor ordinare. 
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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. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Sándor  
BENDE 

 

PREȘEDINTE, 
Costel Neculai 

DUNAVA 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian 

HUȚUCĂ 

PREȘEDINTE, 
Adrian 

SOLOMON 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Bogdan-Gheorghe  

TRIF 
 

SECRETAR, 
Bogdan-Alin 

STOICA 

SECRETAR, 
Iulius – Marian 

FIRCZAK 

SECRETAR, 
Dan - Constantin 

ȘLINCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant, 
  Alexandra Zorilă  

Șef serviciu, 
Lidia-Graziella 

Segărceanu  

Șef serviciu, 
Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar, 
Alexandra Nistor  

Șef serviciu, 
Lidia Vlădescu  

Consilier parlamentar, 
Sorina Szabo
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

În urma dezbaterii, membrii comisiilor propun adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
1.  Titlul legii: 

 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 186/2022 privind 

unele măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2022/1.854 al 

Consiliului din 6 octombrie 2022 
privind o intervenţie de urgenţă pentru 
abordarea problemei preţurilor ridicate 

la energie 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.186 din 28 
decembrie 2022 privind unele măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 
octombrie 2022 privind o intervenţie de 
urgenţă pentru abordarea problemei 
preţurilor ridicate la energie, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1270 din 29 decembrie 2022. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.186 din 28 
decembrie 2022 privind unele măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului 
(UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 
octombrie 2022 privind o intervenţie de 
urgenţă pentru abordarea problemei 
preţurilor ridicate la energie, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1270 din 29 decembrie 2022, cu 
următoarea completare: 
 
 

Tehnica legislativa 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
3. Titlul ordonanței: 

 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

privind unele măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 
2022/1.854 al Consiliului din 6 

octombrie 2022 privind o intervenţie de 
urgenţă pentru abordarea problemei 

preţurilor ridicate la energie 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

4. Art. 1. - (1) Sunt contribuabili obligaţi 
la plata contribuţiei de solidaritate 
plătitorii de impozit pe profit potrivit art. 
13 şi de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor potrivit art. 47 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, care desfăşoară activităţi în 
sectoarele ţiţeiului, gazelor naturale, 
cărbunelui şi rafinăriilor, care fac 
obiectul Regulamentului (CE) 
nr. 1.893/2006 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 
decembrie 2006 de stabilire a 
Nomenclatorului statistic al activităţilor 
economice NACE a doua revizuire şi de 
modificare a Regulamentului (CEE) 
nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a 
anumitor regulamente CE privind 
domenii statistice specifice, cu codurile 
CAEN: 0610 - "Extracţia ţiţeiului", 0620 
- "Extracţia gazelor naturale", 0510 -

 
Nemodificat  

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
"Extracţia huilei", 1910 - "Fabricarea 
produselor de cocserie" şi 1920 - 
"Fabricarea produselor obţinute prin 
rafinarea petrolului" şi care au ponderea 
acestor activităţi în cifra de afaceri de 
peste 75% inclusiv.  
(2)Contribuţia de solidaritate se 
datorează şi de:  
a)persoanele plătitoare de impozit pe 
profit potrivit art. 13 şi de impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor potrivit 
art. 47 din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
afiliate cu contribuabilii prevăzuţi la 
alin. (1), atunci când acestea realizează 
cel puţin 50% din cifra de afaceri a 
anului 2022, respectiv a anului 2023 din 
relaţia cu persoanele afiliate; 
b)persoanele plătitoare de impozit pe 
profit potrivit art. 13 şi de impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor potrivit 
art. 47 din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
afiliate cu persoanele afiliate de la lit. a), 
atunci când acestea realizează cel puţin 
50% din cifra de afaceri a anului 2022, 
respectiv a anului 2023 din relaţia cu 
persoanele afiliate. 
(3)Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) şi 
(2) care fac parte dintr-un grup fiscal în 
domeniul impozitului pe profit 
datorează, calculează şi plătesc 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
contribuţia de solidaritate, potrivit 
prevederilor art. 2, în mod individual. 
(4)În aplicarea prevederilor alin. (2), 
persoana afiliată este cea definită 
potrivit prevederilor art. 7 pct. 26 din 
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, indiferent de 
obiectul de activitate şi care nu 
desfăşoară activităţile prevăzute la alin. 
(1). 
(5)În aplicarea prevederilor alin. (1) şi 
(2), cifra de afaceri este cea definită 
potrivit reglementărilor contabile 
aplicabile. În cazul în care 
reglementările contabile aplicabile nu 
definesc cifra de afaceri, aceasta 
cuprinde veniturile din vânzarea de 
bunuri şi prestarea de servicii din care se 
scad sumele reprezentând reduceri 
comerciale acordate şi se adaugă 
subvenţiile de exploatare aferente cifrei 
de afaceri, astfel cum sunt prezentate în 
situaţiile financiare anuale sau 
raportările contabile ale contribuabilului 
respectiv, după caz. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
5.  

__ 
 
__ 

 
- La articolul 1, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alineatul (6), 
cu următorul cuprins: 
”(6) Determinarea ponderii în cifra de 
afaceri a activităților prevăzute la 
alin. (1) se realizează prin includerea 
următoarelor: 
a) în cazul activității economice cu 
codul CAEN 0610 - «Extracția 
țițeiului»: 
 
1. prețul de vânzare al țițeiului, 
pentru cantitățile de țiței extrase de 
către contribuabil, ce au făcut 
obiectul vânzării în cursul anului 
fiscal/exercițiului financiar 2022, 
respectiv 2023, către persoane 
neafiliate; în cazul vânzării către 
persoane afiliate, se ia în considerare 
prețul de vânzare, dar nu mai puțin 
decât media prețurilor de vânzare  
către persoanele neafiliate din anul 
fiscal/exercițiul financiar de referință. 
În situația în care nu există tranzacții 
cu persoane neafiliate, se ia în 
considerare   prețul de vânzare, dar 
nu mai puțin decât media cotațiilor la 
bursa de la Londra în anul 
fiscal/exercițiul financiar de referință; 
 

În atingererea 
dezideratului de aplicare 
unitară  a dispozițiilor 
OUG nr. 186/2022 care 
asigură aplicarea la nivel 
național a Regulamentului 
(UE) 2022/1854 al 
Consiliului din 6 
octombrie 2022 privind o 
intervenție de urgență 
pentru abordarea 
problemei prețurilor 
ridicate la energie – a cărui 
acomodare legislativă 
internă s-a produs prin 
intermediul OUG nr. 
186/2022, este absolut 
necesară clarificarea 
modului de determinare a 
ponderii activităților în 
cifra de afaceri în viziunea 
actului normativ intern și 
în lumina actului de drept 
UE menționat anterior, 
dându-se vocație efectivă 
dezideratelor 
reglementării Unionale. 
Astfel că se impune pe 
acest palier necesitatea 
unei intervenții legislative 
clarificatoare care să 
confere vocație scopurilor 
declarate ale 
Regulamentului (UE) 
2022/1854, care se 
configurează, în mod 
esențial, ca o măsură de 
redistribuire pentru a se 
asigura faptul că 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
2. media prețurilor prevăzute la pct.1, 
dar nu mai puțin decât media 
cotațiilor țițeiului la bursa de la 
Londra din anul fiscal/exercițiul 
financiar 2022, respectiv 2023, pentru 
cantitățile de țiței extrase de către 
contribuabil și aflate la sfârșitul 
anului fiscal/exercițiului financiar 
2022, respectiv 2023 în patrimoniul 
contribuabilului; 
 
3. media prețurilor prevăzute la pct.1, 
dar nu mai puțin decât media 
cotațiilor țițeiului la bursa de la 
Londra din anul fiscal/exercițiul 
financiar 2022, respectiv 2023, pentru 
cantitățile de țiței extrase de către 
contribuabil și utilizate ca materie 
primă în cursul anului 
fiscal/exercițiului financiar 2022, 
respectiv 2023; 
 
b) în cazul activității economice cu 
codul CAEN 0620 – «Extracția 
gazelor naturale»: 
 
1. prețul de vânzare al gazelor 
naturale,  pentru cantitățile de gaze 
naturale extrase de către 
contribuabil, ce au făcut obiectul 
vânzării în cursul anului 
fiscal/exercițiului financiar 2022, 

societățile vizate care au 
obținut profituri 
excedentare ca urmare a 
circumstanțelor 
neprevăzute contribuie 
proporțional la remedierea 
crizei energetice de pe 
piața internă. 
Menționăm că, în functie 
de modalitatea de 
structurare a afacerilor, pot 
exista unele interpretări ale 
prevederilor în vigoare 
astăzi, potrivit carora se 
produce excluderea din 
sfera taxării a unor 
contribuabili care deși au 
beneficiat de creșterea 
conjucturală a prețurilor 
produselor, independent 
de cresterea costurilor de 
producție și/sau de 
realizarea investițiilor, au 
obținut creșterea 
accentuată a profiturilor pe 
de o parte, iar pe de altă 
parte au contribuit la 
creșterea costului vieții. 
Acest aspect conduce, de 
asemenea, la  scăderea 
drastică a  nivelului de trai 
al  cetățenilor, impunând 
statului luarea unor măsuri 
pentru calmarea efectelor 
sociale ale acestor 
anomalii economice. 
Prin urmare, se poate 
observa că în lipsa  
introducerii unor prevederi 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
respectiv 2023, către persoane 
neafiliate; în cazul vânzării către 
persoane afiliate, se ia în considerare 
prețul de vânzare, dar nu mai puțin 
decât media  prețurilor de vânzare 
către persoanele neafiliate  din anul 
fiscal/exercițiul financiar de referință. 
În situația în care nu există tranzacții 
cu persoane neafiliate, se ia în 
considerare   prețul de vânzare, dar 
nu mai puțin decât media cotațiilor la 
bursa de la Viena în anul 
fiscal/exercițiul financiar de referință; 
 
2. media prețurilor prevăzute la pct 1, 
dar nu mai puțin decât media 
cotațiilor gazelor naturale la bursa de 
la Viena din anul fiscal/exercițiul 
financiar 2022, respectiv 2023, pentru 
cantitățile de gaze naturale extrase de 
către contribuabil și aflate la sfârșitul 
anului fiscal/exercițiului financiar 
2022, respectiv 2023, în patrimoniul 
contribuabilului; 
 
3. media prețurilor prevăzute la pct.1, 
dar nu mai puțin decât media 
cotațiilor gazelor naturale la bursa de 
la Viena din anul fiscal/exercițiul 
financiar 2022, respectiv 2023, pentru 
cantitățile de gaze naturale extrase de 
către contribuabil și utilizate ca 

de natură procedurală prin 
care să se stabilescă 
modalitatea concretă de 
stabilire a contribuabililor 
ce intră sub incidența 
actului normativ, acesta ar 
putea fi aplicat intr-o 
manieră discriminatorie 
față de contribuabilii - 
agenți economici care își 
desfășoară activitatea într-
un mediu concurențial, pe 
acelasi segment al pieței, 
discriminarea fiind 
generată de structura 
modului de afacere a 
fiecărui contribuabil în 
parte (unii având un model 
de afacere constituit dintr-
o activitatea 
corespunzătoare unui 
singur CAEN,  alții având 
mai multe activități pe 
CAEN-uri multiple), ci nu 
de faptul că unii au 
beneficiat sau nu de 
creșterea conjuncturală a 
prețurilor.  
Clarificarea legislativă își 
propune să evite deci, 
aplicarea neunitară  a 
reglementărilor naționale 
și implicit Unionale, cu 
reverberații la nivel de 
discriminare între 
contribuabilii care 
activează în sectoarele 
economice vizate și cu 
riscul iminent de 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
materie primă și/sau pentru consumul 
propriu în cursul anului 
fiscal/exercițiului financiar 2022, 
respectiv 2023; 
 
c) în cazul activității economice cu 
codul CAEN 0510 – «Extracția 
huilei»: 
 
1. prețul de vânzare al huilei,  pentru 
cantitățile de huilă extrase de către 
contribuabil, ce au făcut obiectul 
vânzării în cursul anului 
fiscal/exercițiului financiar 2022, 
respectiv 2023, către persoane 
neafiliate; în cazul vânzării către 
persoane afiliate, se ia în considerare 
prețul de vânzare, dar nu mai puțin 
decât media  prețurilor de vânzare 
către persoanele neafiliate din anul 
fiscal/exercițiul financiar de referință; 
în situația în care nu există tranzacții 
cu persoane neafiliate, se ia în 
considerare   prețul de vânzare, dar 
nu mai puțin decât media cotațiilor la 
bursa de la Londra în anul 
fiscal/exercițiul financiar de referință;
 
2. media prețurilor prevăzute la pct.1, 
dar nu mai puțin decât media 
cotațiilor huilei la bursa de la Londra 
din anul fiscal/exercițiul financiar 

disturbare a pieții 
concurențiale la nivel 
intern și Unional, având în 
vedere că economiile 
naționale sunt 
interconectate. 
În consecință, apare ca 
necesară luarea în 
considerare, cu titlu de 
pondere în cifra de afaceri, 
a unui cuantum al 
activităților ce reflectă 
situația reală și obiectivă a 
acestora  în cadrul cifrei de 
afaceri,  ceea ce ar avea 
rezonanță la determinarea 
unei cifre de afaceri 
eligibile pentru impunerea 
contribuției de solidaritate.  
Din economia 
regulamentului UE rezultă 
că societățile din Uniune 
sau sediile lor permanente 
care desfășoară activități 
în sectoarele țițeiului, 
gazelor naturale, 
cărbunelui și rafinăriilor” 
reprezintă acele societăți 
care generează cel puțin 75 
% din cifra lor de afaceri 
din activități economice în 
domeniul extracției, 
mineritului, rafinării 
țițeiului sau fabricării 
produselor de cocserie, 
fără a face o distincție cu 
privire la  faptul că 
desfășoară una sau mai 
multe activități  în mod 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
2022, respectiv 2023, pentru 
cantitățile de huilă extrase de către 
contribuabil și aflate la sfârșitul 
anului fiscal/exercițiului financiar 
2022, respectiv 2023, în patrimoniul 
contribuabilului; 
 
3.  media prețurilor prevăzute la 
pct.1, dar nu mai puțin decât media 
cotațiilor huilei la bursa de la Londra 
din anul fiscal/exercițiul financiar 
2022, respectiv 2023, pentru 
cantitățile de huilă extrase de către 
contribuabil și utilizate ca materie 
primă și/sau pentru consumul 
propriu în cursul anului 
fiscal/exercițiului financiar 2022, 
respectiv 2023; 
 
d) în cazul activității economice cu 
codul CAEN 1910 – «Fabricarea 
produselor de cocserie»: 
 
1. prețul de vânzare al produselor de 
cocserie, pentru cantitățile de produse 
de cocserie fabricate de către 
contribuabil, ce au făcut obiectul 
vânzării în cursul anului 
fiscal/exercițiului financiar 2022, 
respectiv 2023, către persoane 
neafiliate; în cazul vânzării către 
persoane afiliate, se ia în considerare 

cumulat din sectoarele 
vizate. Altfel spus, 
societățile sunt 
contribuabili din 
perspectiva contribuției de 
solidaritate indiferent dacă 
acestea, potrivit modelului 
de afaceri, desfășoară o 
singură activitate sau un 
set de activități 
economice, cifra de afaceri 
eligibilă urmând a fi 
calculată pentru fiecare 
activitate în parte 
independent, fie pe baza 
veniturilor obținute în mod 
direct, fie prin estimarea  
veniturilor, în situația în 
care produsele au fost 
obținute din activitățile 
eligibile.  
Prin urmare, 
reglementarea propusă  se 
limitează doar la 
activitățile din 
Regulamentul (UE) 
2022/1854, fără a fi vizate 
veniturile obținute din 
activitatea comercială care 
constă în revânzarea 
produselor achiziționate și 
care nu au fost prelucrate 
de respectivul 
contribuabil, precum și  
veniturile obținute din 
vânzarea energiei electrice 
produsă de contribuabil 
prin utilizarea gazelor 
naturale și/sau a huilei 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
prețul de vânzare, dar nu mai puțin 
decât media prețurilor de vânzare 
către persoanele neafiliate din anul 
fiscal/exercițiul financiar de referință. 
În situația în care nu există tranzacții 
cu persoane neafiliate, se ia în 
considerare  prețul de vânzare, dar nu 
mai puțin decât media cotațiilor la 
bursa de la Londra în anul 
fiscal/exercițiul financiar de referință;
 
2. media prețurilor prevăzute la pct.1, 
dar nu mai puțin decât media 
cotațiilor produselor de cocserie la 
bursa de la Londra din anul 
fiscal/exercițiul financiar 2022, 
respectiv 2023, pentru cantitățile de 
produse de cocserie fabricate de către 
contribuabil și aflate la sfârșitul 
anului fiscal/exercițiului financiar 
2022, respectiv 2023, în patrimoniul 
contribuabilului; 
 
3. media prețurilor prevăzute la pct.1, 
dar nu mai puțin decât media 
cotațiilor produselor de cocserie la 
bursa de la Londra din anul 
fiscal/exercițiul financiar 2022, 
respectiv 2023, pentru cantitățile de 
produse de cocserie fabricate de către 
contribuabil și utilizate ca materie 
primă și/sau pentru consumul 

obținute din producția 
proprie. 
De asemenea, clarificarea 
normei naționale vine în 
întâmpinarea respectării 
principiului certitudinii 
impunerii, având în vedere 
faptul că exigențele de 
claritate se 
circumstanțiază tocmai în 
jurul cifrei de afaceri 
eligibile din perspectiva 
prelevării contribuției de 
solidaritate.  
Înțelegerea eronată a 
ponderii activităților în 
cifra de afaceri  
deturnează, în mod 
esențial  obiectivele 
reglementării U.E, în 
condițiile în care  
reglementarea Unională își 
propune să asigure un 
răspuns rapid și coordonat 
la nivelul Uniunii. Efectul 
de disturbare  apare ca 
evident, în condițiile în 
care calcularea ponderii 
activităților în cifra de 
afaceri într-o altă 
paradigmă, ar priva  norma 
unională  de aplicarea 
echitabilă raportat la toți 
actorii care activează  pe 
piața produselor 
energetice indiferent de 
structura  activităților 
economice în cadrul 
societății, respectiv de 
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crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
propriu în cursul anului 
fiscal/exercițiului financiar 2022, 
respectiv 2023; 
 
4. tariful serviciilor prestate în cursul 
anului fiscal/exercițiului financiar 
2022, respectiv 2023; 
 
e) în cazul activității economice cu 
codul CAEN 1920 – «Fabricarea 
produselor obținute prin rafinarea 
petrolului»: 
 
1. prețul de vânzare al produselor 
obținute prin rafinarea petrolului,  
pentru cantitățile de produse obținute 
prin rafinarea petrolului de către 
contribuabil, ce au făcut obiectul 
vânzării în cursul anului 
fiscal/exercițiului financiar 2022, 
respectiv 2023, către persoane 
neafiliate; în cazul vânzării către 
persoane afiliate, se ia în considerare 
prețul de vânzare, dar nu mai puțin 
decât media  prețurilor de vânzare 
către persoanele neafiliate din anul 
fiscal/exercițiul financiar de referință; 
în situația în care nu există tranzacții 
cu persoane neafiliate, se ia în 
considerare   prețul de vânzare, dar 
nu mai puțin decât media cotațiilor 

modelul de afacere, atât 
timp cât aceștia au 
beneficiat de  venituri 
excepționale în contextul 
internațional creat de criza 
energetică, respectiv de 
războiul din Ucraina. 
O altă înțelegere a normei 
decât cea prezentată în 
propunerea legislativă ar 
prezenta un risc ridicat de 
perturbare și de 
fragmentare suplimentară 
a pieței interne, care ar fi în 
detrimentul tuturor statelor 
membre, având în vedere 
integrarea piețelor energiei 
și a lanțurilor valorice. 
 
De asemenea, o abordare 
neunitară a normei ar 
aduce atingere principiului 
constituțional al justei 
aplicări a sarcinii fiscale 
consacrat la nivelul art. 56 
alin. (2) din Constituția 
României, republicată. 
Astfel că, sistemul legal de 
impunere trebuie să 
respecte prevederile 
constituționale și să 
prevadă o justă așezare a 
sarcinii fiscale cu rolul de 
a asigura un mod de 
contribuție just/echitabil la 
susținerea cheltuielilor 
publice ale statului.  
Cu aceeași conotație, 
arătăm faptul că aceste 
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crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
Platts Mediteranean în anul 
fiscal/exercițiul financiar de referință;
 
2. media prețurilor prevăzute la pct.1, 
dar nu mai puțin decât media 
cotațiilor produselor obținute prin 
rafinarea petrolului Platts 
Mediteranean din anul 
fiscal/exercițiul financiar 2022, 
respectiv 2023, pentru cantitățile de 
produse obținute prin rafinarea 
petrolului de către contribuabil și 
aflate la sfârșitul anului 
fiscal/exercițiului financiar 2022, 
respectiv 2023, în patrimoniul 
contribuabilului; 
 
3. media prețurilor prevăzute la pct. , 
dar nu mai puțin decât media 
cotațiilor produselor obținute prin 
rafinarea petrolului Platts 
Mediteranean din anul 
fiscal/exercițiul financiar 2022, 
respectiv 2023, pentru cantitățile de 
produse obținute prin rafinarea 
petrolului de către contribuabil și 
utilizate ca materie primă și/sau 
pentru consumul propriu în cursul 
anului fiscal/exercițiului financiar 
2022, respectiv 2023; 
 

prevederi asigură pe deplin 
implementarea 
principiului care stă la 
baza fiscalității ce impune 
ca justețea impunerii sau 
echitatea fiscală să asigure 
ca sarcina fiscala a fiecărui 
contribuabil să fie stabilită 
pe baza puterii sale 
contributive, respectiv în 
funcție de mărimea 
veniturilor sau a 
proprietății acestora. 
 
În lipsa unei reglementări 
cu acest caracter, există 
riscul iminent de a se a 
aduce atingere scopurilor 
declarate ale actului de 
drept Unional, respectiv de 
a: 
- diminua efectele 
financiare generate de 
creșterea bruscă a 
prețurilor gazelor naturale 
și cererea aferentă de 
combustibili alternativi 
care au condus, de 
asemenea, la o creștere a 
prețurilor altor produse de 
bază, cum ar fi cele ale 
țițeiului și cărbunelui  și 
încetinirea creșterii 
economice în Uniune; 
-  valoriza spiritul 
solidarității dintre statele 
membre pentru a atenua 
impactul prețurilor ridicate 
la energie și pentru a se 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
4. tariful serviciilor prestate în cursul 
anului fiscal/exercițiului financiar 
2022, respectiv 2023.” 
 
Autori: grupurile parlamentare PSD, 
PNL si UDMR 
 

asigura că actuala criză nu 
duce la prejudicii de durată 
pentru consumatori și 
economie, menținând, în 
același timp, 
sustenabilitatea finanțelor 
publice; 
-   atenua situația de criză 
care poate avea efecte 
negative grave asupra 
inflației, a lichidității 
operatorilor de pe piață și a 
economiei în ansamblu; 
-  atenua efectele 
economice directe ale 
creșterii prețurilor la 
energie pentru bugetele 
autorităților publice, 
pentru clienții finali și 
pentru societățile din 
întreaga Uniune; 
Calculul  cifrei de afaceri 
eligibile ține cont si de 
faptul că modul de calcul 
al redevențelor are în 
vedere prețurile 
produselor ce se 
tranzacționează pe aceste 
burse.

6. Art. 2. - (1)Contribuţia de solidaritate se 
calculează prin aplicarea unei cote de 
60% asupra bazei, determinată potrivit 
prevederilor prezentului articol. 
(2)Prin exerciţiu financiar se înţelege 
anul fiscal astfel cum este definit de 
titlul II din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
Pentru contribuabilii plătitori de impozit 
pe veniturile microîntreprinderilor, 
exerciţiul financiar este cel definit 
potrivit reglementărilor contabile 
aplicabile, care poate fi anul 
calendaristic sau exerciţiul financiar 
diferit de anul calendaristic. Exerciţiul 
financiar diferit de anul calendaristic 
este denumit în continuare "exerciţiu 
financiar diferit". 
(3)Referinţa la perioada 2018-2021 
reprezintă: 
a)pentru contribuabilii plătitori de 
impozit pe profit - anii calendaristici 
2018, 2019, 2020, 2021, respectiv anii 
fiscali modificaţi care încep în 2018, 
2019, 2020, 2021;  
b)pentru contribuabilii plătitori de 
impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor - exerciţiile 
financiare 2018, 2019, 2020, 2021, 
respectiv exerciţiile financiare diferite 
care încep în 2018, 2019, 2020, 2021. 
(4)Pentru contribuabilii plătitori de 
impozit pe profit, contribuţia de 
solidaritate se calculează pe baza 
profiturilor impozabile anuale, astfel 
cum sunt determinate potrivit Legii 
nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, în exerciţiul 
financiar 2022 şi, respectiv, în exerciţiul 
financiar 2023, care depăşesc cu mai 
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crt. 
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(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
mult de 20% media profiturilor 
impozabile aferente exerciţiilor 
financiare din perioada 2018-2021. 
Pentru contribuabilii care au anul fiscal 
modificat, exerciţiile financiare vizate 
sunt cele prevăzute de alin. (2). 
Profiturile impozabile sunt cele 
determinate înainte de recuperarea 
pierderilor din anii precedenţi. 
(5)În aplicarea prevederilor alin. (4), 
contribuţia de solidaritate se determină 
astfel:  
Contribuţia de solidaritate = [profitul 
impozabil al anului 2022/2023 - (1,2 x 
media profiturilor impozabile aferente 
perioadei 2018-2021)] x 60%,  
unde: 
a)media profiturilor impozabile aferente 
perioadei 2018-2021 se calculează prin 
însumarea profiturilor impozabile, 
respectiv pierderilor fiscale aferente 
fiecărui an din perioada 2018-2021 şi 
împărţirea rezultatului la 4 sau la 
numărul corespunzător de ani în cazurile 
prevăzute la alin. (12). Profiturile 
impozabile/Pierderile fiscale incluse în 
calculul mediei sunt cele determinate 
înainte de recuperarea pierderilor din 
anii precedenţi; 
b)perioada 2018-2021, în cazul 
contribuabililor care au anul fiscal 
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Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
modificat, este cea prevăzută la alin. (3) 
lit. a). 
(6)Pentru contribuabilii plătitori de 
impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor, contribuţia de 
solidaritate se calculează pe baza 
profitului contabil aferent exerciţiului 
financiar 2022, respectiv a celui aferent 
exerciţiului financiar 2023, la care se 
adaugă cheltuielile cu impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor, care 
depăşesc cu 20% media profiturilor 
contabile aferente exerciţiilor financiare 
din perioada 2018-2021. 
(7)În aplicarea prevederilor alin. (6) 
contribuţia de solidaritate se determină 
astfel: 
Contribuţia de solidaritate = [profitul 
contabil al anului 2022/2023 - (1,2 x 
media profiturilor contabile aferente 
perioadei 2018-2021)] x 60%, 
unde: 
a)profitul contabil al exerciţiului 
financiar 2022, respectiv profitul 
contabil al exerciţiului financiar 2023 
este profitul înregistrat potrivit 
reglementărilor contabile aplicabile, la 
care se adaugă cheltuielile cu impozitul 
pe veniturile microîntreprinderilor; 
b)media profiturilor contabile aferente 
perioadei 2018-2021 se calculează prin 
însumarea profiturilor sau pierderilor 
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Text propus de comisii 

(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
contabile, la care se adaugă cheltuielile 
cu impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor, aferente fiecărui 
an din perioada 2018-2021, şi împărţirea 
rezultatului la 4 sau la numărul 
corespunzător de ani în cazurile 
prevăzute la alin. (12). 
Profiturile/Pierderile contabile incluse 
în calculul mediei sunt cele determinate 
înainte de recuperarea pierderilor din 
anii precedenţi; 
c)perioada 2018-2021, în cazul 
contribuabililor cu exerciţiu financiar 
diferit, este cea prevăzută la alin. (3) lit. 
b). 
(8)În situaţia în care în exerciţiile 
financiare ale perioadei 2018-2021 
contribuabilul a fost obligat atât la plata 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor, cât şi la plata 
impozitului pe profit, pentru calculul 
mediei profiturilor impozabile/contabile 
aferente acestei perioade se însumează 
profiturile impozabile/pierderile fiscale 
cu profiturile/pierderile contabile 
aferente exerciţiilor financiare 
respective, determinate potrivit 
prevederilor alin. (3), în funcţie de 
sistemul de impunere aplicat. Această 
regulă se utilizează şi în cazul în care 
cele două sisteme de impozitare se 
aplică în cadrul aceluiaşi an 
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(autorul amendamentului)
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amendament
calendaristic/an fiscal 
modificat/exerciţiu financiar diferit. 
(9)În cazul în care media profiturilor 
impozabile/contabile aferente perioadei 
2018-2021 este negativă, în scopul 
calculării contribuţiei de solidaritate, se 
consideră că media profiturilor 
impozabile/contabile este egală cu zero. 
(10)Profiturile impozabile/contabile 
pentru exerciţiul financiar 2022, 
respectiv 2023 se determină, potrivit 
prevederilor titlului II din Legea 
nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau potrivit 
reglementărilor contabile aplicabile, 
după caz, înainte de înregistrarea 
cheltuielilor sau potrivit reglementărilor 
contabile aplicabile, după caz, înainte de 
înregistrarea cheltuielilor reprezentând 
contribuţia de solidaritate. Pentru 
contribuabilii cu an fiscal 
modificat/exerciţiu financiar diferit, 
profiturile impozabile/contabile aferente 
exerciţiului financiar 2022, respectiv 
2023 sunt cele aferente anului fiscal 
modificat/exerciţiului financiar diferit, 
după caz, care începe în anul 2022, 
respectiv în anul 2023. 
(11)Pentru plătitorii de impozit pe profit 
sumele aferente contribuţiei de 
solidaritate reprezintă cheltuieli 
nedeductibile la stabilirea rezultatului 
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(autorul amendamentului)
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amendament
fiscal potrivit prevederilor Legii 
nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(12)În cazul contribuabililor prevăzuţi la 
art. 1 care nu au existat, în parte sau 
integral, în perioada 2018-2021, pentru 
determinarea mediei profiturilor 
impozabile/contabile, după caz, se vor 
lua în calcul numai profiturile 
impozabile/contabile aferente anilor în 
care societatea a existat. 

7. Art. 3. - (1)În cazul în care în anul 
pentru care se datorează contribuţia de 
solidaritate se efectuează operaţiuni de 
reorganizare, potrivit legii, care produc 
efecte în anul respectiv, contribuabilii 
prevăzuţi de art. 1 stabilesc profitul 
impozabil/contabil al anului curent, 
respectiv al exerciţiilor financiare 
aferente perioadei 2018-2021, având în 
vedere şi următoarele reguli: 
a)contribuabilii care, în cazul fuziunii, 
absorb una sau mai multe persoane 
juridice însumează profiturile 
impozabile/contabile ale anului curent 
cu cele înregistrate de societăţile 
cedente, respectiv cu profiturile 
impozabile/contabile pentru exerciţiile 
financiare aferente perioadei 2018-
2021; 
b)contribuabilii înfiinţaţi prin fuziunea a 
două sau mai multor persoane juridice 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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amendament
însumează profiturile 
impozabile/contabile înregistrate de 
societăţile cedente în anul curent, 
respectiv profiturile 
impozabile/contabile pentru exerciţiile 
financiare aferente perioadei 2018-
2021; 
c)contribuabilii înfiinţaţi prin divizarea 
sub orice formă a unei persoane juridice 
împart profiturile impozabile/contabile 
înregistrate în anul curent de societatea 
divizată, respectiv profiturile 
impozabile/contabile pentru exerciţiile 
financiare aferente perioadei 2018-
2021, proporţional cu valoarea activelor 
transferate, conform proiectului de 
divizare întocmit potrivit legii; 
d)contribuabilii care primesc active şi 
pasive, prin operaţiuni de divizare a unei 
persoane juridice sub orice formă, 
însumează profiturile 
impozabile/contabile ale anului curent 
cu cele înregistrate de societăţile 
divizate, respectiv cu profiturile 
impozabile/contabile pentru exerciţiile 
financiare aferente perioadei 2018-
2021, recalculate proporţional cu 
valoarea activelor transferate, conform 
proiectului de divizare întocmit potrivit 
legii; 
e)contribuabilii care transferă, potrivit 
legii, o parte din patrimoniu uneia sau 
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(autorul amendamentului)
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amendament
mai multor societăţi beneficiare 
recalculează profiturile 
impozabile/contabile înregistrate în anul 
curent, respectiv profiturile 
impozabile/contabile pentru exerciţiile 
financiare aferente perioadei 2018-
2021, proporţional cu valoarea activelor 
menţinute de contribuabilul care 
transferă activele, conform proiectului 
de divizare întocmit potrivit legii. 
(2)În cazul contribuabililor care, în anul 
pentru care datorează contribuţia de 
solidaritate, devin sedii permanente ale 
persoanelor juridice străine ca urmare a 
operaţiunilor prevăzute la art. 33 din 
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
profiturile impozabile/contabile 
înregistrate în anul curent, respectiv 
profiturile impozabile/contabile pentru 
exerciţiile financiare aferente perioadei 
2018-2021 se stabilesc şi următoarele 
reguli: 
a)în cazul fuziunii prin absorbţie, 
profiturile impozabile/contabile 
înregistrate pentru anul curent al 
sediului permanent, respectiv profiturile 
impozabile/contabile pentru exerciţiile 
financiare aferente perioadei 2018-2021 
sunt cele înregistrate de către societatea 
cedentă; 
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(autorul amendamentului)
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amendament
b)în cazul divizării totale, divizării 
parţiale şi transferului de active, sediile 
permanente determină profiturile 
impozabile/contabile înregistrate pentru 
anul curent, respectiv profiturile 
impozabile/contabile pentru exerciţiile 
financiare aferente perioadei 2018-
2021, în baza celor înregistrate de 
societatea cedentă, recalculate pentru 
fiecare sediu permanent, proporţional cu 
valoarea activelor primite de fiecare 
sediu permanent, potrivit legii; 
c)contribuabilul cedent care nu 
încetează să existe în urma efectuării 
unei operaţiuni de transfer de active 
stabileşte profiturile 
impozabile/contabile ale anului curent, 
respectiv profiturile 
impozabile/contabile pentru exerciţiile 
financiare aferente perioadei 2018-
2021, proporţional cu valoarea activelor 
menţinute. 
 

8. Art. 4. - Contribuţia de solidaritate se 
calculează, se declară şi se plăteşte anual 
până la data de 25 iunie inclusiv a anului 
următor sau până la data de 25 a celei de 
a şasea luni inclusiv de la închiderea 
anului fiscal modificat/exerciţiului 
financiar diferit. 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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amendament
9. Art. 5. - Modelul şi conţinutul 

declaraţiei privind contribuţia de 
solidaritate se aprobă prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală în termen de 
maximum 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

10. Art. 6. - (1)Încasările din contribuţia de 
solidaritate se utilizează în oricare dintre 
următoarele scopuri: 
a)măsuri de sprijin financiar pentru 
consumatorii finali de energie, în special 
pentru gospodăriile vulnerabile, pentru a 
atenua efectele preţurilor ridicate la 
energie, într-un mod direcţionat; 
b)măsuri de sprijin financiar pentru a 
contribui la reducerea consumului de 
energie, cum ar fi prin licitaţii sau 
sisteme de ofertare menite să reducă 
cererea, reducerea costurilor de achiziţie 
de energie ale consumatorilor finali de 
energie pentru anumite volume de 
consum, promovarea investiţiilor 
consumatorilor finali de energie în surse 
regenerabile de energie, în investiţii 
structurale în eficienţa energetică sau în 
alte tehnologii de decarbonizare; 
c)măsuri de sprijin financiar pentru 
sprijinirea întreprinderilor din industriile 
mari consumatoare de energie, cu 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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condiţia ca acestea să fie condiţionate de 
investiţii în energia din surse 
regenerabile, în eficienţa energetică sau 
în alte tehnologii de decarbonizare; 
d)măsuri de sprijin financiar pentru 
dezvoltarea autonomiei energetice, în 
special investiţii în conformitate cu 
obiectivele REPowerEU, prevăzute în 
planul REPowerEU şi în REPowerEU: 
acţiuni europene comune, cum ar fi 
proiecte cu o dimensiune 
transfrontalieră; 
e)pentru finanţarea comună a unor 
măsuri menite să reducă efectele 
negative ale crizei energetice, printre 
care se numără sprijinul pentru 
protejarea ocupării forţei de muncă, 
pentru recalificarea şi perfecţionarea 
forţei de muncă sau pentru promovarea 
investiţiilor în eficienţa energetică şi în 
energia din surse regenerabile, inclusiv 
în proiecte transfrontaliere, precum şi în 
Mecanismul Uniunii de finanţare a 
energiei din surse regenerabile prevăzut 
la art. 33 din Regulamentul 
(UE) 2018/1.999 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 11 
decembrie 2018 privind guvernanţa 
uniunii energetice şi a acţiunilor 
climatice, de modificare a 
regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi 
(CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului 
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European şi ale Consiliului, a 
directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/
31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/
27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului, a 
directivelor 2009/119/CE şi 
(UE) 2015/652 ale Consiliului şi de 
abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 525/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului. 
(2)Din sumele colectate, un procent de 
70% se distribuie pentru finanţarea 
măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. c), d) 
şi e), iar diferenţa pentru finanţarea 
măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).
(3)Repartizarea sumelor colectate şi 
aprobarea schemelor de sprijin pe 
destinaţiile prevăzute la alin. (1), cu 
respectarea distribuţiei prevăzute la alin. 
(2), se realizează prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului 
Energiei şi Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale. 

11. Art. 7. - (1)Sumele reprezentând 
contravaloarea contribuţiei de 
solidaritate se plătesc într-un cont 
distinct de disponibil în lei deschis la 
unităţile Trezoreriei Statului din cadrul 
organelor fiscale centrale competente, 
codificat cu codul de identificare fiscală 
al contribuabilului. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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(autorul amendamentului)
Motivare 

amendament
(2)În prima zi lucrătoare a lunii iulie 
2023, respectiv a lunii iulie 2024, 
sumele încasate în contul prevăzut la 
alin. (1) se virează de unităţile 
Trezoreriei Statului într-un cont distinct 
de disponibil în lei deschis pe numele 
Ministerului Finanţelor la Activitatea de 
Trezorerie şi Contabilitate Publică a 
Municipiului Bucureşti, denumit 
"Contribuţie de solidaritate". 
(3)La solicitarea Ministerului Energiei 
şi a Ministerului Muncii şi Solidarităţii 
Sociale, se autorizează Ministerul 
Finanţelor să majoreze veniturile 
bugetului de stat, la o poziţie distinctă, 
precum şi creditele de angajament şi 
creditele bugetare prevăzute în bugetele 
acestora, în limita sumelor disponibile în 
soldul contului prevăzut la alin. (2). 
(4)Sumele cu care au fost majorate 
veniturile bugetului de stat conform 
prevederilor alin. (3) se virează de 
Ministerul Finanţelor din contul 
prevăzut la alin. (2) în conturile de 
venituri bugetare prevăzute la alin. (3) 
codificate cu codul de identitate fiscală 
al Ministerului Energiei şi Ministerului 
Muncii şi Solidarităţii Sociale, după caz.
(5)Se autorizează Ministerul Energiei şi 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii 
Sociale să detalieze influenţele aprobate 
potrivit alin. (3) în buget şi în anexele la 
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acesta şi să le comunice Ministerului 
Finanţelor, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la majorarea bugetului. 
(6)Până la data de 22 decembrie a anului 
bugetar, sumele rămase neutilizate 
determinate ca diferenţă între veniturile 
încasate potrivit alin. (4) şi plăţile 
efectuate se virează de către Ministerul 
Energiei şi Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale din contul de 
venituri ale bugetului de stat în care au 
fost încasate în contul de disponibil 
prevăzut la alin. (2). 
(7)Sumele rămase disponibile la finele 
anului în contul prevăzut la alin. (2), 
inclusiv sumele virate potrivit alin. (6), 
se utilizează în anul următor în baza 
mecanismului prevăzut la alin. (3)-(5). 
(8)Sumele aflate în conturile prevăzute 
la alin. (1) şi (2) nu sunt purtătoare de 
dobândă şi nu sunt supuse executării 
silite. 
(9)Contribuţia de solidaritate se 
administrează de către organele fiscale 
competente din subordinea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, 
potrivit Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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12. Art. 8. - Ministerul Energiei, Ministerul 

Muncii şi Solidarităţii Sociale şi 
Ministerul Finanţelor raportează 
Comisiei Europene potrivit cerinţelor 
menţionate la art. 19 alin. (4) din 
Regulamentul (UE) 2022/1.854 al 
Consiliului din 6 octombrie 2022 
privind o intervenţie de urgenţă pentru 
abordarea problemei preţurilor ridicate 
la energie. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Anexa nr.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cursul dezbaterilor, comisiile au respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 
Amendament propus 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

 
Cameră 

decizională
1.   

__ 
 
După alineatul (12) al articolului 2, 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (13) cu următorul 
cuprins: 
„(13)  Prin derogare de la 
prevederile articolului 1, 
contribuabilul care nu a avut 
producție in perioada de referință 
2018-2021, sunt scutiți de la plata 
contribuției de solidaritate. 
 
Autor: dep Lucian-Florin Pușcașu, 
grup AUR 
 

 
1. În conformitate cu principiile enunțate de Regulamentul 
UE 1854, contribuția de solidaritate trebuie să ia în 
considerare toate categoriile de producători relevanți pentru 
fiecare stat membru. Ca atare, cazul noilor producători care 
au început producția abia în 2022 și/sau 2023 trebuie abordat 
și de OUG 186. 
Având în vedere timpul necesar pentru dezvoltarea unui 
proiect in domeniile reglementate (Coduri CAEN 0610, 
0620, 0510, 1910 și 1920), orice companie care începe 
producția în 2022 și/sau 2023 era în fază de investiții în 
perioada de referință (și, în consecință, a înregistrat fie un 
profit impozabil negativ și/sau niciun profit)  
Prin urmare, companiile care au devenit producători noi în 
2022 și/sau vor deveni producători noi în 2023 ar trebui să 
fie scutite de la plata contribuției de solidaritate. 
 
2. Respins prin vot 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

 
Text iniţial 

 
Amendament propus 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

 
Cameră 

decizională
 

2. 
 
__ 

 
Art.9. – Ministerul Finanţelor va 
publica pe pagina proprie de internet, 
într-o secţiune separată, sumele 
colectate în baza prezentei ordonanţe 
de urgenţă. Actualizarea privind 
sumele colectate se va face lunar. 
 
Autori: membrii USR din comisii 
 

 
1. Pentru asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte sumele 
colectate. 
 
2. Respins prin vot 

Camera 
Deputaţilor 
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