
GUVERNUL ROMÂNIEI 

ORDONANŢA  

privind impunerea unor măsuri de impozitare suplimentară pe activităţile 
cu caracter de monopol natural permise de stat prin contracte de 

privatizare sau prin  concesionarea unor active deţinute de stat sau a 
unor servicii publice 

 

Luând în considerare că monopolurile în general pot să conducă la: 

‐ maximizarea profiturilor în lipsa elasticităţii cererii, situaţie existentă în 
mod natural în cazul sectorului energiei electrice şi în cel al gazelor 
naturale 

‐  exercitarea puterii în piaţă prin creşterea preţurilor mult peste costul 
marginal fără ca aceasta să conducă la pierderea clienţilor chiar şi în 
cazul existenţei reglementărilor emise de autorităţile de reglementare 
în domeniu 

precum şi necesitatea asigurării fondurilor necesare cofinanţării la proiectele 
de investiţii finanţate din fonduri europene, 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 
I.3. din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

 

Guvernul Romaniei adoptă prezenta ordonanţă . 

Art. 1 

(1)  Începând cu data de 1 februarie 2013 se instituie taxa pe monopolul 
natural din sectorul energiei electrice şi a gazului metan. 

(2)  Taxa pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi a gazului 
metan reprezintă venit al bugetului de stat. 

 

 



Art. 2 

(1) Taxa pe monopolul natural este aplicabilă operatorilor de transport şi 
distribuţie energie electrică şi gaze naturale licenţiaţi de ANRE, cu excepţia 
operatorilor de distribuţie care prestează acest tip de serviciu la un număr de 
clienţi mai mic de 100 000.  

 (2) Taxa pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi a gazului 
metan  calculată în condiţiile prezentei ordonanţe, reprezintă pentru operatorii 
economici prevăzuţi la alin. (1), cheltuială deductibilă la stabilirea profitului 
impozabil, în condiţiile prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3 

Taxa pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi a gazului metan se 
aplică pe fiecare MWh pentru care se facturează serviciile de transport şi 
distribuţie energie electrică şi gaze naturale. Valorile taxei pe monopolul 
natural aplicabilă de operatorii de transport şi distribuţie energie electrică şi 
gaz metan sunt prevăzute în anexa nr. 1 . 

Art. 4 

(1) Operatorii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) au obligaţia de a depune o 
declaraţie fiscală la organul fiscal competent până la data de 25 ale lunii 
următoare celei în care au fost facturate serviciile de transport şi distribuţie 
energie electrică şi gaze naturale. 

(2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) calculează şi plătesc 
lunar taxa pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi a gazului 
metan, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează  
taxa. 

 (3) Taxa prevăzută la art. 1 se administrează de către Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Art. 5 

Modelul şi conţinutul declaraţiei privind taxa pe monopolul natural din sectorul 
energiei electrice şi a gazului metan se stabilesc prin ordin al preşedintelui 



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

Art. 6 

Prezenta ordonanţă se aplică până la data de 31.12.2014. 

Art. 7 

Anexa nr. 1  face parte integrantă din prezenta ordonanţă. 

 

PRIM MINISTRU 

Victor-Viorel PONTA 



 

Anexa nr.1 

Nivelul taxei pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si a gazului metan  

                     Explicaţii Valoare taxă (lei/Mwh) 

Cantitate transportată către 
sistemele de distribuţie 0,45 

Cantitate distribuită 1,25 
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Cantitate transportată numai 
prin  sistemul de transport 1,7 
Cantitate transportată către 
sistemele de distribuţie 0,45 

Cantitate distribuită 1,25 

E
ne

rg
ie

 e
le

ct
ric
ă 

Cantitate transportată numai 
prin  sistemul de transport 1,7 

 


