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Proiect de Lege pentru protejarea românilor şi întreprinderilor româneşti de criza energetică

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I. (1) Prin excepţie de la articolul 291 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru perioada cuprinsă între 01.10.2022 şi 31.12.2024, asupra 
bazei de impozitare pentru livrarea de energie electrică furnizată consumatorilor finali şi livrarea de gaze 
naturale furnizate consumatorilor finali se aplică cota redusă de taxă pe valoare adăugată de 5%.

(2) Pentru energia electrică şi gazele naturale livrate în perioada cuprinsă între 01.10.2022 şi 31.12.2024, 
furnizorii de energie electrică şi gaze naturale furnizate consumatorilor finali au obligaţia să emită facturi 
către toţi consumatorii finali aplicând prevederile alin. (1).

Art. II. începând cu data de 01.10.2022, articolul 358 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se 
abrogă.

Art. III. (1) Pentru perioada cuprinsă între 01.10.2022 şi 31.12.2024, contribuabilii care datorează 
impozit pe profit trimestrial şi care înregistrează cheltuieli cu consumul de energie electrică sau gaze 
naturale scad 50% din cheltuielile suplimentare generate de creşterea de preţuri raportată la preţul mediu 
ponderat de tranzacţionare pe Piaţa pentm Ziua Următoare (PZU) pentru energie electrică şi gaze 
naturale, după caz, din luna ianuarie 2022, ţinând cont de cantităţile consumate, din impozitul pe profit 
datorat pentru trimestrul în care au fost efectuate.

(2) Pentru perioada cuprinsă între 01.10.2022 şi 31.12.2024, contribuabilii care aplică sistemul anual de 
declarare şi plată a impozitului pe profit şi care înregistrează cheltuieli cu consumul de energie electrică 
sau gaze naturale scad 50% din cheltuielile suplimentare generate de creşterea de preţuri raportată Ia 
preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) pentru energie electrică şi 

.gaze naturale, după caz, din luna ianuarie 2022, ţinând cont de cantităţile consumate, din impozitul pe 
profit anual.



(3) Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) se reportează 
în următorii 7 ani consecutivi, la fiecare termen de declarare şi plată. Recuperarea acestor sume se va 
efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe 
profit. Cheltuielile scăzute astfel din impozitul datorat nu sunt deductibile.

(4) In sensul prezentului articol, valoarea impozitului pe profit din care se scad cheltuielile menţionate la 
alin. (1) şi (2) reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit 
scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de 
lege, costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale şi a bonificaţiei prevăzute de 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 153 din 3 septembrie 2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a 
menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative.

(5) Pentru perioada cuprinsă între 01.10.2022 şi 31.12.2024, microîntreprinderile scad 50% din 
cheltuielile suplimentare cu consumul de energie electrică sau gaze naturale generate de creşterea de 
preţuri raportată la preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) pentru 
energie electrică şi gaze naturale, după caz, din luna ianuarie 2022, ţinând cont de cantităţile consumate, 
din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost înregistrate, în limita 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv. Sumele care nu sunt 
scăzute din impozitul datorat pe veniturile microîntreprinderilor se reportează în trimestrele următoare, 
pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la 
fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

(6) în sensul prezentului articol, valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor din care se scad 
cheltuielile menţionate la alin (5) reprezintă impozitul pe veniturile microîntreprinderilor determinat după 
scăderea sumelor prevăzute la art. 56, alin. (UI) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(7) Pentru perioada cuprinsă între 01.10.2022 şi 31.12.2024 contribuabilii care intră sub incidenţa 
prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, scad 
50% din cheltuielile suplimentare cu consumul de energie electrică sau gaze naturale generate de 
creşterea de preţuri raportată la preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe Piaţa pentru Ziua Următoare 
(PZU) pentru energie electrică şi gaze naturale, după caz, din luna ianuarie 2022, ţinând cont de cantităţile 
consumate, din impozitul datorat semestrial. în cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât 
impozitul datorat în semestrele respective, diferenţa care nu a fost scăzută se reportează pe următoarele 14 
semestre.

(8) în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit sau care datorează impozitul 
specific unor activităţi, sau care îşi schimbă cota de impozitare, în cazul contribuabililor care ies de sub 
incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările 
ulterioare, precum şi în cazul plătitorilor de impozit pe profit care devin microîntreprinderi sau care 
datorează impozitul specific unor activităţi, sumele reportate potrivit alin. (3), (5) şi (7) se deduc în 
termenele menţionate la alin. (3), (5) şi (7).

(9) Sumele reprezentând 50% din cheltuielile suplimentare generate de creşterea de preţuri, definite 
conform alin. (1), (2), (5) şi (7), care depăşesc impozitul datorat, se scad, în ordine, din impozitul pe 
salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoare adăugată datorată sau din accizele 
datorate, pe baza unei declaraţii de regularizare.

. -(10) Modelul şi modalitatea de depunere şi gestionare a declaraţiei prevăzute la alin. (9) se aprobă prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.



Art. IV, în vederea aplicării prevederilor art. 1, II şi III, Ministerul Finanţelor emite norme de aplicare în 
termen de maxim 15 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. V. Pentru perioada cuprinsă între 01.10.2022 şi 31.12.2024, energia electrică facturată 
consumatorilor finali este exceptată de la obligaţia de achiziţie de certificate verzi prevăzută de art. 8 alin. 
(1) din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, 
cu modificările şi completările ulterioare.

Art. VI. Pentru perioada cuprinsă între 01.10.2022 şi 31.12.2024, încetează facturarea contribuţiei pentru 
cogenerare instituită prin Hotararea guvernului 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor 
necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza 
cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. VII. (1) începând cu data de 01.10.2022 se stabileşte un sprijin financiar direct pentru criza 
energetică pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru clienţii 
casnici în cuantum total de 1.000 de lei/gospodărie. în situaţia în care valoarea facturii energiei într-o lună 
este mai mică decât valoarea sprijinului financiar atunci diferenţa rămasă va fi reportată şi va putea fi 
folosită ulterior până la data de 31.12.2024.

(2) Clienţii casnici pot opta, prin cerere scrisă către furnizorii de energie electrică, să renunţe la sprijinul 
financiar direct pentru criza energetică pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi 
gaze naturale.

(3) Persoanele fizice care au exercitat opţiunea de la alin. (2) vor primi un voucher în valoare de 5.000 de 
lei folosibil pentru achiziţionarea de panouri fotovoltaice.

(4) Voucherele de la alin. (3) vor fi finanţate de către Administraţia Fondului pentru Mediu din bugetul 
Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Modalitatea de acordare a sprijinului financiar se va reglementa prin ordin comun al ministrului 
finanţelor publice şi al ministrului energiei.
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