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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

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

republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au 
fost sesizate spre dezbatere, în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea 
exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, trimis cu adresa nr. 
PLx.96/2013 din 25 martie 2013. 

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

 
 

 
 

 
               PREŞEDINTE,                                                                     PREŞEDINTE, 

 
       Gheorghe DRAGOMIR                                                                Iulian IANCU 
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RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale 

pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere, în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele 
naturale, trimis cu adresa nr. PLx.96/2013 din 25 martie 2013. 
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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, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 martie 2013. 
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 a avizat favorabil 
actul nor

lor 
naturale, 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 38 din 22 ianuarie 2013, a avizat favorabil actul normativ. 
lie 2013,Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, prin avizul nr. 21/85 din 2 apri

mativ. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, prin avizul din data de 2 aprilie 2013, a avizat favorabil proiectul de lege. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea resurse
altele decât gazele naturale. Activităţile care intră sub incidenţa acestui impozit sunt: exploatarea forestieră, extracţia 

cărbunelui superior, extracţia cărbunelui inferior, extracţia petrolului brut, extracţia minereurilor feroase, extracţia minereurilor de 
uraniu şi toriu, extracţia altor minereuri metalifere neferoase, extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia 
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei, ardeziei, extracţia pietrişului şi nisipului, extracţia argilei şi caolinului, extracţia mineralelor pentru 
industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale, extracţia turbei, extracţia sării şi alte activităţi extractive. 

Impozitul este de 0,5% şi se aplică veniturilor obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de exploatare şi 
comercializare a resurselor naturale şi sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementărilor contabile 
conforme cu directivele europene. Sumele aferente impozitului calculat în condiţiile prezentei ordonanţe reprezintă pentru operatorii 
economici cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil. 
               Operatorii economici calculează, declară şi plătesc lunar acest impozit până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care 
se calculează acesta. Impozitul stabilit prin prezenta ordonanţă se aplică începând cu 1 februarie 2013 până la data de 31 decembrie 
2014, inclusiv. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 23 aprilie 2013.  

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi la dezbateri 32 deputaţi. 
La dezbaterea proiectului au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei 

ei 

Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Finanţelor Publice domnul Ion Ghizdeanu – secretar de stat, doamna Mariana 
Vitoli – director, doamna Geti Toma – şef serviciu, din partea Ministerului Economiei doamna Daniela Barbu - director şi din partea 
Agenţiei Naţională pentru Resurse Minerale domnul Păianjen Ninel – consilier juridic. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat şi dezbătut proiectul de lege în şedinţa comisiei din data de 12 
iunie 2013. Din totalul de 30 de membri la dezbateri au fost prezenţi 28 de membri. 

La dezbaterea proiectului au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Finanţelor Publice domnul Dan Manolescu – Secretar de Stat, domnul Atom
Mihai - Şef serviciu, din partea Ministerului Economiei domnul Mihai Albulescu – Secretar de Stat, domnul Corneliu Condrea – 
director, doamna Barbu Daniela – director, de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice domnul Gelu Puiu – Secretar de Stat, 
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de la Federaţia Patronală din Industria materialelor de Construcţii – PATROMAT, domnul Bogatu Laurenţiu –Secretar General, 
doamna Mărgineanu Anca – director executiv, Mitu Aura – director economic. 

Faţă de cele prezentate mai sus şi în urma opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii şi de către invitaţi, s-a 
hotărât, cu majoritate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege  pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor 
naturale, altele decât gazele naturale, cu amendamente admise  şi amendamente respinse, care sunt redate în Anexele la raport.  

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

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR                                    

PREŞEDINTE 
 

Iulian IANCU 
 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 

SECRETAR, 
 

Radu-Bogdan Ţîmpău 
 
 
 
 
        Consilier parlamentar,                                                                                                                                                             Consilier parlamentar 
                Vasilica Popa                                                                                                                                                                           Viorica Petraşcu 
 
                                                                                                                                                                                                            Consilier parlamentar, 
                                                                                                                                                                                                                  Silvia Vlăsceanu
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I. 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  

amendamentelor propuse 
1.  Titlul legii: 

L E G E  
pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2013 privind instituirea 
unor măsuri speciale pentru 

impozitarea exploatării 
resurselor naturale, altele 

decât gazele naturale 

Nemodificat  

2.  Articol unic.-  Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.6 din 
22 ianuarie 2013 privind 
instituirea unor măsuri speciale 
pentru impozitarea exploatării 
resurselor naturale, altele decât 
gazele 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.52 din 23 ianuarie 

Art. I.-  Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.6 din 22 
ianuarie 2013 privind 
instituirea unor măsuri speciale 
pentru impozitarea exploatării 
resurselor naturale, altele decât 
gazele 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.52 din 23 ianuarie 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
2013, cu următoarele 
modificări: 

2013, cu următoarele 
modificări și completări: 

3. Titlul ordonanţei: 
ORDONANŢĂ 

privind instituirea unor 
măsuri speciale pentru 
impozitarea exploatării  

resurselor naturale, altele 
decât gazele naturale 

Nemodificat Nemodificat  

4. Art. 1. - (1) Începând cu data 
de 1 februarie 2013 se instituie 
impozitul pe veniturile din 
activităţile de exploatare a 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale, în condiţiile 
prezentei ordonanţe. 

Nemodificat Nemodificat  

 (2) Activităţile care intră sub 
incidenţa prevederilor alin. (1) 
sunt: exploatarea forestieră 
(cod CAEN 0220), extracţia 
cărbunelui superior (cod 
CAEN 0510), extracţia 
cărbunelui inferior (cod CAEN 
0520), extracţia petrolului brut 
(cod CAEN 0610), extracţia 
minereurilor feroase (cod 
CAEN 0710), extracţia 
minereurilor de uraniu şi toriu 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
(cod CAEN 0721), extracţia 
altor minereuri metalifere 
neferoase (cod CAEN 0729) şi 
alte activităţi extractive (cod 
CAEN 0811, 0812, 0891, 
0892, 0893, 0899). 

5. Art. 2. - (1) Impozitul prevăzut 
la art. 1 alin. (1) se datorează 
de operatorii economici, 
inclusiv filialele acestora 
şi/sau operatorii economici 
aparţinând aceluiaşi grup de 
interes economic, care 
desfăşoară activităţile 
prevăzute la art. 1 alin. (2). 

Nemodificat  Nemodificat   

  
 
(2) Impozitul prevăzut la art. 1 
alin. (1) se datorează şi de 
către operatorii economici care 
au licenţe de exploatare a 
resurselor menţionate la art. 1 
alin. (2), dar a căror activitate 
principală nu corespunde 
acestor coduri CAEN. 

 1. La articolul 2, alineatul (2)  
va avea următorul cuprins: 
„(2) Impozitul prevăzut la art. l 
alin.(l) se datorează şi de către 
operatorii economici care au 
licenţe de exploatare a 
resurselor menţionate la art. 1 
alin.(2), dar a căror activitate 
principală nu corespunde 
acestor coduri CAEN. Sunt 
asimilate licenţelor de 
exploatare şi permisele de 
exploatare emise potrivit 

Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
legii.” 

 (3) Pentru activitatea de 
exploatare forestieră, 
impozitul prevăzut la art. 1 
alin. (1) se datorează de către 
operatorii economici care 
exploatează masa lemnoasă în 
baza unei autorizaţii de 
exploatare. 

Nemodificat Nemodificat   

 (4) În sensul prezentei 
ordonanţe, grupul de interes 
economic este definit potrivit 
dispoziţiilor titlului V 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  Nemodificat   

6.  
 
 
Art. 3. - (1) Impozitul prevăzut 
la art. 1 alin. (1) este de 0,5% 
şi se aplică asupra veniturilor 

2. La articolul 3, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art.3.- (1) Impozitul prevăzut 
la art. l alin.(l) este de 0,5% şi 
se aplică asupra veniturilor 

2.  La articolul 3, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
”Art.3. - (1)  Impozitul 
prevăzut la art. 1 alin. (1) este 
de 0,5% şi se aplică asupra 

Eliminarea referinţei la cifra 
de afaceri are în vedere 
faptul că pentru operatorii 
economici care folosesc 
resursele naturale exploatate 
ca materii prime pentru 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
obţinute de operatorii 
economici prevăzuţi la art. 2 
alin. (1), (2) şi (3) care sunt 
luate în considerare la 
stabilirea cifrei de afaceri 
potrivit reglementărilor 
contabile conforme cu 
directivele europene, respectiv 
veniturilor din activităţile 
principale pentru operatorii 
care aplică reglementările 
contabile conforme cu 
standardele internaţionale de 
raportare financiară. 

obţinute de operatorii 
economici prevăzuţi la art.2 
alin. (l) - (3) care sunt luate în 
considerare la stabilirea cifrei 
de afaceri potrivit 
reglementărilor contabile 
conforme cu directivele 
europene, respectiv veniturilor 
din activităţile principale 
pentru operatorii care aplică 
reglementările contabile 
conforme cu standardele 
internaţionale de raportare 
financiară, astfel: 

veniturilor obţinute de 
operatorii economici prevăzuţi 
la art. 2 alin. (1) – (3) care sunt 
calculate după cum 
urmează: 
 

obţinerea altor produse, baza 
impozabilă nu este 
reprezentată de întregul 
venit obţinut ci numai de 
partea  aferentă valorii 
materiilor prime consumate. 

  a) cota de impozit de 0,5%, 
prevăzută de prezenta 
ordonanţă, se aplică asupra 
veniturilor obţinute de 
operatorii economici din 
valorificarea produselor 
rezultate din exploatarea 
resurselor naturale, altele 
decât gazele naturale; 
produsele rezultate din 
activitatea de exploatare a 
resurselor naturale sunt 
produsele vândute ca atare 
sau în urma unui proces de 

a) operatorii economici care 
exploatează resursele 
naturale şi le  valorifică ca 
atare sau în urma unui 
proces de prelucrare/ 
pregătire/ sortare fără a fi 
folosite de aceştia pentru 
obţinerea altor tipuri de 
produse, datorează impozit 
pentru veniturile obţinute 
din valorificarea acestora; 

Reformulare pentru unitatea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
prelucrare/pregătire/sortare 
fără a fi folosite de operatorii 
economici care le 
exploatează pentru obţinerea 
altor tipuri de produse; 

  b) operatorii economici care 
folosesc resursele naturale 
exploatate ca materii prime 
pentru obţinerea altor produse 
(ex:produse energetice) şi al 
căror preţ este cotat la bursă, 
datorează impozit pentru 
partea din venitul rezultat din 
valorificarea produselor finite, 
corespunzătoare valorii 
materiilor prime determinate 
pe baza preţurilor de 
referinţă stabilite de 
autoritatea competentă în 
raport de cotaţiile 
internaţionale ale acestor 
resurse naturale; 

b) operatorii economici care 
folosesc resursele naturale 
exploatate ca materii prime 
pentru obţinerea altor produse 
(ex: produse energetice) şi al 
căror preţ este cotat la bursă, 
datorează impozit pentru 
partea din venitul rezultat din 
valorificarea produselor finite, 
corespunzătoare valorii 
materiilor prime. Partea din 
venit corespunzătoare valorii 
materiilor prime se 
determină după următoarea 
formulă:  

 
VMP = QV×K×PM 
K= QC/( QO + S) 
unde: 
VMP = venitul rezultat din 
valorificarea produselor 
finite, corespunzătoare 
valorii materiilor prime; 

Baza impozabilă în cazul 
operatorilor economici care 
exploatează resurse naturale 
şi le utilizează ca materii 
prime pentru obţinerea altor 
produse, în conformitate cu 
scopul urmărit de 
ordonanţă, este partea din 
venitul rezultat din 
valorificarea produselor 
finite, corespunzătoare 
valorii materiilor prime. 
 
Modificarea vizează tocmai 
determinarea valorii 
materiilor prime cuprinse în 
venitul rezultat din 
valorificarea produselor 
finite, luând în considerare 
informaţiile contabile de 
gestiune. 
 
Astfel, formulele propuse 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
QV = cantitatea totală de 
produse finite vândute în 
luna de referinţă (fără a 
considera mărfurile 
reprezentând produse 
similare achiziţionate de la 
terţi); 
K = coeficient de producţie 
mediu; 
PM = media aritmetică a 
preţurilor de referinţă pe 
sortimente de resurse 
naturale, stabilite de 
autoritatea competentă în 
raport de cotaţiile 
internaţionale ale acestor 
resurse naturale, valabile 
pentru luna pentru care se 
calculează impozitul; 
QC = cantitatea de resurse 
naturale consumată în 
procesul de producţie în luna 
de referinţă (fără a lua în 
considerare resursele 
naturale achiziţionate de la 
terţi); 
QO = cantitatea totală de 
produse finite obţinute în 

permit identificarea părţii 
din venitul rezultat din 
valorificarea produselor 
finite, corespunzătoare 
resurselor naturale 
exploatate de contribuabil 
şi utilizate ca materii prime. 
 
În acest sens, coeficientul de 
producţie mediu ajustează 
venitul obţinut din 
valorificarea produselor 
finite în funcţie de 
cantitatea de resurse 
naturale proprii utilizate la 
fabricarea acestora, fără a 
lua în considerare materiile 
prime achiziţionate de la 
terţi .  
 



10 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
luna de referinţă; 
S = variaţia netă a 
semifabricatelor, realizată în 
luna de referinţa (cantitatea 
de semifabricate la sfârşitul 
lunii de referinţă minus 
cantitatea de semifabricate la 
începutul lunii de referinţă). 
În situaţia în care operatorii 
economici nu desfăşoară 
activităţi de procesare a 
resurselor naturale într-o 
lună (nefiind astfel posibilă 
obţinerea unui coeficient de 
producţie mediu în luna de 
referinţă), dar vând produse 
finite din stoc, se va folosi 
coeficientul de producţie 
mediu determinat în ultima 
lună cu activitate de 
procesare; 

  c) în cazul operatorilor 
economici care folosesc 
resursele naturale extrase ca 
materii prime pentru obţinerea 
altor produse (ex: cărămidă, 
ţiglă, ciment, BCA, mixturi 
asfaltice, betoane, etc.), şi al 

c) în cazul operatorilor 
economici care folosesc 
resursele naturale extrase ca 
materii prime pentru obţinerea 
altor produse (ex: cărămidă, 
ţiglă, ciment, BCA, mixturi 
asfaltice, betoane etc.) şi al 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
căror preţ nu este cotat la 
bursă, impozitul se datorează 
pentru partea din venitul 
rezultat din valorificarea 
produselor finite, 
corespunzătoare valorii 
contabile a resurselor naturale 
extrase utilizate pentru 
obţinerea produselor finite 
astfel comercializate, valoare 
în care sunt incluse şi toate 
taxele plătite pentru 
exploatare.” 

căror preţ nu este cotat la 
bursă, impozitul se datorează 
pentru partea din venitul 
rezultat din valorificarea 
produselor finite, 
corespunzătoare valorii 
contabile a resurselor naturale 
extrase utilizate pentru 
obţinerea produselor finite 
astfel comercializate, valoare 
în care sunt incluse şi toate 
taxele plătite pentru 
exploatare. Partea din venitul 
rezultat din valorificarea 
produselor finite, 
corespunzătoare valorii 
contabile a resurselor 
naturale extrase utilizate 
pentru obţinerea produselor 
finite astfel comercializate, se 
calculează după următoarea 
formulă: 

 
VMP = QV×K×CME 
K= QC/( QO + S) 
unde: 
VMP = venitul rezultat din 
valorificarea produselor 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
finite, corespunzătoare 
valorii materiilor prime; 
QV = cantitatea totală de 
produse finite vândute în 
luna de referinţă (fără a 
considera mărfurile 
reprezentând produse 
similare achiziţionate de la 
terţi); 
K = coeficient de producţie 
mediu; 
CME = cost mediu de 
extracţie resurse naturale 
pentru luna de referinţă; 
QC = cantitatea de resurse 
naturale consumată în 
procesul de producţie în luna 
de referinţă (fără a considera 
resursele naturale 
achiziţionate de la terţi); 
QO = cantitatea totală de 
produse finite obţinute în 
luna de referinţă; 
S = variaţia netă a 
semifabricatelor realizată în 
luna de referinţă (cantitatea 
de semifabricate la sfârşitul 
lunii de referinţă minus 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
cantitatea de semifabricate la 
începutul lunii de referinţă). 
În situaţia în care operatorii 
economici nu desfăşoară 
activităţi de procesare a 
resurselor naturale într-o 
lună (nefiind astfel posibilă 
obţinerea unui coeficient de 
producţie mediu în luna de 
referinţă), dar vând produse 
finite din stoc, se va folosi 
coeficientul de producţie 
mediu şi, respectiv, costul 
mediu de extracţie pentru 
resursele naturale, 
determinate în ultima lună 
cu activitate de procesare.” 
 
Autor: 
Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci  

 (2) Sumele aferente 
impozitului prevăzut la art. 1 
alin. (1), calculat în condiţiile 
prezentei ordonanţe, reprezintă 
pentru operatorii economici 
prevăzuţi la art. 2 alin. (1), (2) 
şi (3) cheltuieli deductibile la 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
stabilirea profitului impozabil, 
în condiţiile prevederilor Legii 
nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

7.  3. La articolul 3, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Impozitul se datorează şi 
pentru resursele exploatate 
înainte de 1 februarie 2013 şi 
vândute după această dată.” 

Nemodificat   

8.  
 
 
 
Art. 4. - (1) Operatorii 
economici prevăzuţi la art. 2 
alin. (1), (2) şi (3) calculează, 
declară şi plătesc lunar 
impozitul prevăzut la art. 1 
alin. (1), până la data de 25 a 
lunii următoare celei pentru 
care se calculează aceasta. 

4. La articolul 4, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
Nemodificat 

Se elimină Preluat ca articol roman la 
finalul legii. 

 (2) Modelul şi conţinutul 
declaraţiei privind impozitul se 
stabilesc prin ordin al 

Nemodificat  Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală, în termen de 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 

  „(3) Normele metodologice de 
aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr.6/2013 privind 
instituirea unor măsuri speciale 
pentru impozitarea exploatării 
resurselor naturale, altele decât 
gazele naturale, se vor elabora 
şi aproba în termen de 60 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe.” 

Se elimină  

9. Art. 5. - Impozitul prevăzut la 
art. 1 alin. (1) 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  Nemodificat   

10. Art. 6. - Impozitul stabilit prin Nemodificat  Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
prezenta ordonanţă se aplică 
până la data de 31 decembrie 
2014, inclusiv. 

11.  
 
 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 
 

__________ 

Art. II. - Normele 
metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2013 privind instituirea 
unor măsuri speciale pentru 
impozitarea exploatării 
resurselor naturale, altele 
decât gazele naturale, se vor 
elabora şi aproba în termen 
de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
 
Autor:  
Comisia pentru industrii şi 
servicii 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 
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II. Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text Iniţial 
Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea  

Camera 
decizională 

 

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.3.- (1) Impozitul prevăzut la art. l 
alin.(l) este de 0,5% şi se aplică asupra 
veniturilor obţinute de operatorii 
economici prevăzuţi la art.2 alin. (l) - (3) 
care sunt luate în considerare la stabilirea 
cifrei de afaceri potrivit reglementărilor 
contabile conforme cu directivele 
europene, respectiv veniturilor din 
activităţile principale pentru operatorii 
care aplică reglementările contabile 
conforme cu standardele internaţionale 
de raportare financiară, astfel: 
……………………… 

2. La articolul 3, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art.3.- (1) Impozitul prevăzut la art. l 
alin.(l) este de 1% şi se aplică asupra 
veniturilor obţinute de operatorii 
economici prevăzuţi la art.2 alin. (l) - (3) 
care sunt luate în considerare la stabilirea 
cifrei de afaceri potrivit reglementărilor 
contabile conforme cu directivele 
europene, respectiv veniturilor din 
activităţile principale pentru operatorii 
care aplică reglementările contabile 
conforme cu standardele internaţionale 
de raportare financiară, astfel: 
……………………. 
Autor: 
Dep. Adrian Merka - minorităţi 

1. Creşterea veniturilor la 
buget pentru salarii şi 
pensii. 
 
2. Măsura implică 
deduceri suplimentare din 
masa impozabilă aferent 
profitului operatorilor 
economici şi ca atare 
reducerea contribuţiilor la 
buget. 

Camera 
Deputaţilor 
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