
 

 
 

23 septembrie 2020 

Către:  GUVERNUL ROMÂNIEI 

În atenția:  Excelenței Sale, Domnului Ludovic ORBAN, Prim-Ministru al României 

Domnului Virgil POPESCU, Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 

Domnului Vasile-Florin CÎŢU, Ministrul Finanțelor Publice 

 

REF:  Observații ale Grupului de Lucru pe Energie din cadrul Coaliției pentru 

Dezvoltarea României cu privire la unele prevederi ale Legii 155/2020 

 

Stimate Domnule Prim-Ministru, 

Stimați Domni Miniștri,   

În urma întâlnirii dumneavoastră, din 28 iulie 2020, cu Coaliția pentru Dezvoltarea României 

(CDR), care reunește cele mai importante asociații ale mediului de afaceri din România, vă 

transmitem o serie de amendamente la unele prevederi ale Legii 155/2020, publicată în 

Monitorul Oficial în data de 27 iulie 2020, care au ca obiectiv corectarea unor deficiențe ale 

textului adoptat de Parlamentul României și care, dacă nu sunt corectate, vor conduce la 

blocaje în activitatea unor domenii din sectorul energetic. CDR dorește să accentueze faptul că 

aceste amendamente nu sunt de natură a corecta toate deficiențele pe care mediul de afaceri 

din domeniul energiei le-a identificat în legislația primară din domeniul energiei și încurajează 

autoritățile române să întreprindă o evaluare comprehensivă a Legii 123/2012, cu modificările 

ulterioare. Aceste modificări trebuie să pună legea-cadru a sectorului de energie în acord cu 

legislația europeană recent intrată în vigoare, să pregătească atingerea obiectivelor României 

pentru anul 2030 în context european și să permită continuarea procesului investițional de care 

sectorul de energie din România are nevoie pentru a continua procesul de modernizare.  

CDR consideră că procesul legislativ care a condus la adoptarea Legii 155/2020 ar fi trebuit 

îmbunătățit printr-o consultare prealabilă a mediului de afaceri și un grad mai mare de 

transparență în ceea ce privește unele prevederi care  au un impact puternic asupra activităților 

companiilor din anumite sectoare din energie. CDR reiterează faptul că schimbările legislative 

majore trebuie adoptate după o consultare a actorilor relevanți și după evaluarea, cu celeritate, 

a impactului economic, financiar și social.   

În acest context, vă supunem atenției cele mai importante probleme identificate de CDR în 

ceea ce privește Legea 155/2020, cu precizarea faptului că modificările propuse au fost 

elaborate în scopul menținerii textului cât mai aproape de prevederile adoptate de Parlamentul 

României.  

1. Legea 155/2020 prevede penalități disproporționate în raport cu gravitatea unora 

dintre faptele sancționate 



 

 
 

Legea introduce amenzi punitive şi, în unele cazuri, discriminatorii, care ajung până la 10% din 

cifra de afaceri, chiar aplicabile unor fapte care nu justifică asemenea sancțiuni. În plus, Legea 

155/2020 prevede sancțiuni care merg până la retragerea licențelor de operare a unor obiective 

energetice, ceea ce are un impact deosebit asupra mediului investițional și asupra securității 

energetice a României. De exemplu, legea prevede faptul că licențele de operare ale 

companiilor de distribuție de gaze și energie electrică ar putea fi retrase pentru abateri minore 

în decursul unui an. 

2. Introducerea unei noi taxe pe veniturile suplimentare ale furnizorilor de gaze 

naturale (“windfall profit tax”)  

CDR a menționat în repetate rânduri importanța principiului predictibilității impozitării, astfel 

încât orice modificare de natură să introducă noi taxe trebuie adoptată prin asigurarea unui 

termen rezonabil pentru intrarea în vigoare, precum și comunicată în avans cu contribuabilii 

afectați.   

În contextul economic actual, este cu atât mai important să se asigure certitudine și 

predictibilitate contribuabililor cu privire la situațiile care pot genera o impozitare 

suplimentară.  De asemenea, asigurarea unui sistem predictibil și stabil, fără schimbări 

fundamentale cu termen scurt de implementare, conduce la un grad mai ridicat de confort în 

procesul decizional pentru alegerea României ca destinație de investiții.  

Mai mult, în discuțiile avute de CDR cu reprezentanții Guvernului a fost reiterat în 

nenumărate rânduri că nu se intenționează introducerea unor taxe sau contribuții suplimentare 

de natură să erodeze competitivitatea României. 

Totuși, articolul XIV al Legii 155/2020 introduce o nouă taxă excepțională în domeniul energiei, 

companiile din acest sector al economiei având o povară fiscală disproporționată față de nivelul 

general de taxare. Companiile din energie plătesc în acest moment, suplimentar față de sarcina 

fiscală generală, un impozit pe veniturile excepționale generate de liberalizarea pieței gazelor 

sau un impozit pe activitățile de monopol natural. În plus, impunerea unei taxe aplicabile unui 

segment de activitate competitiv, în contextul deschiderii pieței de gaze naturale de la data de 

1 iulie 2020, este ilogică din punct de vedere economic. 

În afara acestor considerații generale, această nouă taxă nu este clar definită și include ponderi 

disproporționate de împărțire a veniturilor companiilor între acestea și statul român. În plus, 

această taxă influențează negativ activitatea curentă a furnizorilor de gaze naturale, ceea ce ar 

putea conduce la situații în care aprovizionarea normală a consumatorilor finali ar avea de 

suferit din cauza regimului de taxare neclar.  

Amendamentul propus de CDR vizează corectarea modului de aplicare a acestei taxe, astfel 

încât ea să nu genereze blocaje majore în activitatea companiilor de furnizare din domeniul 

gazelor naturale. Trebuie însă să accentuăm poziția de principiu a mediului de afaceri, anume 

că autoritățile române ar trebui să elimine aceste taxe speciale care reprezintă bariere 

importante, ca urmare a creșterii riscului investițional, în ceea ce privește atragerea finanțărilor 

în sectorul de energie. 



 

 
 

3. Obligația extinderii rețelelor de electricitate și gaze naturale  

Conform Legii 155/2020, operatorii de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale au 

obligația de a realiza, prin resurse financiare proprii, lucrările de proiectare și execuție a 

instalației de racordare a clienților non-casnici aflați la 2500m de rețea. În plus, acestei obligații 

îi sunt asociate termene de realizare nerealiste, nefezabile din punct de vedere tehnic, precum 

și sancțiuni excesive și disproporționate, care merg, în cazul companiilor de distribuție de gaze 

naturale, până la amendă ca procent din cifra de afaceri. De asemenea, principiul eficienței 

economice, prevăzut de Directivele europene care vizează infrastructura energetică și existent 

în legislația românească anterioară Legii 155/2020, a fost complet eliminat. 

CDR consideră că dezvoltarea rațională a infrastructurii energetice trebuie să fie un obiectiv 

important al autorităților române. În acest sens, atragerea de fonduri europene pentru 

finanțarea unor noi infrastructuri energetice trebuie să fie prioritatea României în noul exercițiu 

financiar multianual european.  În același timp, însă, legislația primară nu trebuie să impună 

sarcini imposibile, din punct de vedere financiar și tehnic, companiilor din energie, care nu vor 

putea respecta aceste obligații în contextul unui deficit de forță de muncă din ce în ce mai 

vizibil, al unor dezvoltări urbane haotice și a unui proces birocratic de obținere a autorizațiilor 

care nu a fost suficient regândit. 

CDR consideră că o intervenție imediată a autorităților, fără a altera în mod semnificativ textul 

de lege aprobat de Parlamentul României,  este necesară pentru a corecta deficiențele 

semnalate mai sus. În plus, legislația primară din sectorul energiei trebuie revizuită pentru a 

permite atragerea de investiții majore în toate sectoarele energetice. Autoritățile române ar 

trebui să regândească regimul restrictiv privind încheierea contractelor negociate liber din 

domeniul energiei electrice, să revizuiască regimul sancționator punitiv, axat din ce în ce mai 

frecvent pe amenzi raportate la cifra de afaceri, taxarea excesivă a activităților din sectorul 

energetic. Această regândire a legislației primare ar trebui realizată după consultări prealabile 

cu mediul de afaceri și o analiză a impactului asupra sectorului energetic si a economiei 

românești. 

Ne exprimăm încrederea că veți analiza cu atenție propunerile de amendamente pe care vi le 

transmitem atașate acestei scrisori și stăm la dispoziția dumneavoastră și a colaboratorilor 

dumneavoastră pentru a identifica modalitățile de rezolvare a acestor chestiuni importante. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Christina Verchere 

Lider al Grupului de Lucru pe Energie 

Coaliţia pentru Dezvoltarea României 

 


