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Ministerul Finanţelor Publice 
 

Direcţia Generală de Sinteză  
a Politicilor Bugetare 

 
                                                                        Se aprobă, 

                                                                                      SECRETAR DE STAT                    
                                                                 Gheorghe GHERGHINA 

                                                                                  

                                        
Către :     

 

 

                                                                                  

                                        
Ref                    : Modificare în clasificaţia indicatorilor privind finanţele 

publice 
De la : Dna. Dir. Gen. Ioana  Burlă  
Departament     : Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare  
 
Nr. înregistrare  : 350.251/31.01.2013 

Nr. pagini : 3 
 
 
 
 

Vă comunicăm că, în vederea aplicării prevederilor unor acte 

normative în vigoare, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, 

aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005, se fac 

următoarele modificări şi completări:  

 

1. Potrivit prevederilor art.2 şi ale art.6 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 7/2013, privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare 

obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 
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naturale, operatorii economici care desfăşoară activităţi de extracţie şi de 

vânzare a gazelor naturale extrase din România sunt obligaţi la 

calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare 

obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor 

naturale, impozit ce reprezintă venit al bugetului de stat. 

Ca urmare în Clasificaţia veniturilor bugetului de stat la capitolul 

„Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii”, cod 12.01, se 

introduce subcapitolul „ Impozitul pe veniturile suplimentare obţinute ca 

urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale”, cod 

12.01.11. 

 

2. Potrivit prevederilor art.1 şi ale art.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 6/2013, privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea 

exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, începând cu 

data de 1 februarie 2013 se instituie impozitul pe veniturile din activităţile 

de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, impozit 

ce reprezintă venit al bugetului de stat. 

Ca urmare în Clasificaţia veniturilor bugetului de stat la 

capitolul „Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii”, cod 12.01, 

se introduce subcapitolul „Impozitul pe veniturile din exploatarea 

resurselor naturale”, cod 12.01.12. 

 

3. Potrivit prevederilor art.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, 
privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu 

caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului 

natural, începând cu data de 1 februarie 2013 se instituie impozitul pe 

monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, 

impozit ce reprezintă venit al bugetului de stat. 

Ca urmare în Clasificaţia veniturilor bugetului de stat la capitolul 

„Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii”, cod 12.01, se 
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introduce subcapitolul „Impozitul pe monopolul din sectorul energiei 

electrice si al gazului natural”, cod 12.01.13. 

 

  
* 

*        * 

 

Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru 

introducerea modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ     
 


