
PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea și icompletarea unor aicte normatie

Aiând în iedere:
- preiederile art. 87 din OUG nr. 114/2018 potriiit icăruia insttuuiile de icredit trebuie să icaliculeze,

să deiclare și să plăteasică trimestrial taxa pe aictie fnaniciare, până la data de 25 iniclusii a lunii
următoare trimestrului pentru icare se datorează taxa pe aictie, iar primul termen de plată este
aprilie 2019;

- faptul  ică taxa se plătește in funicuie de niielul  indiicelui  de referinuă ROBOR,  indiice icaliculat
exiclusii pe bază de icotauii și nu pe tranzaicuii efeictie pe piaua interbanicară, și icare se refeictă în
icostul icresicut al icreditelor aicordate de insttuuiile de icredit, icu efeict negati asupra aictiităuii de
icreditare a eiconomiei reale și a populauiei;

- obieictiele  Guiernului  de  icreștere  a  intermedierii  fnaniciare,  prin  icreșterea  icreditării
icompaniilor  nefnaniciare  de icătre  seictorul  banicar,  sicădere a  icostului  icreditării  populauiei  și
înicurajare a eiconomisirii prin aicordarea de dobânzi mai atraictie, 

se impune  reiizuirea meicanismului de icalicul si de plată a taxei pe aictiele banicare, în beneficiul tuturor
păruilor  impliicate,  iniclusii  al  sistemului  banicar,  prin  aicordarea  de  faicilităui  de  diminuare  a  taxei  în
icondiuiile  în  icare  aiceasta  icontribuie  la  îndeplinirea  obieictielor  menuionate,  preicum  și  înloicuirea
indiicelui  de  referintă  utlizat  la  stabilirea  ratelor  de  dobândă  pentru  icreditele  icontraictate  în  lei  icu
dobândă iariabilă, icaliculat pe baza de tranzaicuii efeictie pe piaua interbanicară;

uinând icont de obieictiele asumate prin Programul de guiernare de realizare a unei icreșteri
eiconomiice inteligente și sustenabile la niiel nauional, de dezioltare a seictorului energetic, 

în iconsiderarea faptului  ică dezioltarea eiconomiică nu este la  aicelași  niiel  în toate judeuele,
deicalajele între judeue find în icontnuare semnificatie, se propun măsuri speiciale pentru reduicerea lor,
aiând  în  iedere  iniclusii  impaictul  soicial  al  respeictielor  deicalaje,  în  domeniul  energiei,  icu  efeict
eiconomiic și soicial icare au ica sicop:
 - aicicelerarea promoiării iniestuiilor în seictorul energiei eleictriice;
-  dezioltarea reuelelor de distribuuie a gazelor naturale prin introduicerea posibilităuii  de a se realiza
aicest luicru și din fonduri publiice de icătre UAT-uri sau asoicieri ale aicestora;
- asigurarea suportabilităuii icosturilor legate de înicălzirea populauiei;
- asigurarea iiabilităuii eiconomiice a produicătorilor de energie eleictriică pe bază de icărbune; 
- asigurarea iiabilităuii eiconomiice a produicătorilor de energie eleictriică și termiică în icogenerare.

În  iederea  reduicerii  impaictului  negati   asupra  stabilităuii  fnaniciare  a  administratorilor  de
fonduri  de  pensii,  se  impune   suspendarea  apliicării  reglementărilor  priiind  icerinuele  de  icapital  ale
administratorilor fondurilor de pensii.

Neadoptarea în regim de urgenuă a dispoziuiilor preiăzute în prezentul proieict pentru domeniul energiei
poate duice la interpretări eronate ale preiederilor  iceea ice ia iconduice la o multtudine de aicuiuni în
instanuă aiând ica rezultat bloicarea aictiităuii  ANRE, la icosturi  ridiicate de funicuionare a operatorilor
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eiconomiici – icu iconseicinua direictă a falimentului produicătorilor de energie eleictriică pe bază de icărbune
și a produicătorilor de energie eleictriică și termiică în icogenerare în icondiuiile în icare aiceșta deja icare se
iconfruntă icu probleme majore fnaniciare. 
De asemenea, o iconseicinuă direictă a neadoptării în regim de urgenuă ia f și întârzierea planurilor de
iniestuii a operatorilor eiconomiici din seictorul energiei eleictriice preicum și icreșterea icosturilor legate de
înicălzirea populauiei.

în iconsiderarea faptului ică aiceste elemente iizează interesul publiic și iconsttuie o situauie de urgenuă și
extraordinară a icărei reglementare nu poate f amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe
icalea ordonanuei de urgenuă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Consttuuia României, republiicată

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanuă de urgenuă.

ART. I. Ordonanua de urgenuă a Guiernului nr. 114/2018 priiind insttuirea unor măsuri în domeniul
iniestuiilor publiice și a unor măsuri fsical-bugetare, modificarea și icompletarea unor aicte normatie și
prorogarea unor termene, publiicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 deicembrie
2018, icu icompletările ulterioare, se modifică după icum urmează:

1. Articolele 86-88 ior aiea următorul icuprins:

„Art.  86 -  (1)  Insttuuiile  banicare  sunt  obligate  la  plata taxei  pe  aictie fnaniciare nete,  denumită în
icontnuare taxa pe aictie. 
(2)  În  întelesul  prezentei  ordonanue  de  urgenuă,  termenii  și  expresiile  de  mai  jos  au  următoarele
semnificauii:
a) insttuuie banicară - insttuuie de icredit, persoană juridiică română, iniclusii suicursalele din străinătate

ale aicesteia și  suicursala din România a insttuuiei de icredit, persoană juridiică străină;
b) aictie fnaniciare nete – aictiele fnaniciare ale insttuuiei banicare existente la sfârșitul semestrului,

respeicti anului pentru icare se datorează taxa pe aictie, astel icum sunt înregistrate în eiidenua
icontabilă, ajustate, după icaz, potriiit reglementărilor icontabile apliicabile, respeicti:

i) numerar, solduri de numerar la bănici icentrale și alte depozite la iedere; 
ii) aictie fnaniciare deuinute în iederea tranzaicuionării;
iii) aictie fnaniciare nedestnate tranzaicuionării, eialuate obligatoriu la ialoarea justă prin pro-

ft sau pierdere;
ii) aictie fnaniciare desemnate ica find eialuate la ialoarea justă prin proft sau pierdere;
i) aictie fnaniciare eialuate la ialoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
ii) aictie fnaniciare eialuate la icost amortzat;
iii) instrumente fnaniciare deriiate — icontabilitatea de aicoperire; 
iiii) modificările de ialoare justă aferente elementelor aicoperite în icadrul unei operauiuni de

aicoperire a unui portofoliu împotriia risicului de rată a dobânzii; 
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ix) iniestuii în fliale, asoicieri în participauie și enttăui asoiciate;
ic) icota de piauă – raportul dintre ialoarea totală a aictielor insttuuiei banicare și  ialoarea totală a

aictielor agregate pentru sistemul banicar, iniclusii suicursale.;
d) rata medie ponderată a dobânzii  la icreditele, denominate în lei,  aicordate de o insttuuie banicară

soicietăuilor nefnaniciare și  gospodăriilor populauiei – reprezintă media aritmetică a ratelor medii
ponderate a dobânzii  la icreditele denominate în lei,  aicordate de o insttuuie banicară soicietăuilor
nefnaniciare și  gospodăriilor  populauiei,  icaliculate lunar la niielul semestrului,  respeicti al anului
pentru icare se datorează taxa. Rata medie ponderată a dobânzii la icreditele denominate în lei, la
sfârșitul  lunii,  reprezintă  media  ponderată  a  ratelor  de  dobândă  icu  soldul  icreditelor  aicordate
soicietăuilor nefnaniciare și gospodăriilor populauiei; 

e) rata medie ponderată a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o insttuuie banicară de la
soicietăuile  nefnaniciare  și  gospodăriile  populauiei  –  reprezintă  media  aritmetică  a  ratelor  medii
ponderate a dobânzii la depozitele denominate în lei, atrase de o insttuuie banicară de la soicietăuile
nefnaniciare  și  gospodăriile  populauiei,  icaliculate  lunar  la  niielul  semestrului,  respeicti  al  anului
pentru icare se datorează taxa. Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele denominate în lei, la
sfârșitul  lunii,  reprezintă  media  ponderată  a  ratelor  de  dobândă  icu  soldul  depozitelor  atrase
soicietăuile nefnaniciare și gospodariile populauiei;

f) marja de dobandă - diferenua între rata medie ponderată a dobânzii la icreditele, denominate în lei,
aicordate de o insttuuie banicară soicietăuilor nefnaniciare și gospodăriilor populauiei, și rata medie
ponderată  a  dobânzii  la  depozite,  denominate  în  lei,  atrase  de  la  soicietăui  nefnaniciare  și
gospodariile populauiei,  defnite iconform Regulamentului Bănicii Nauionale a României nr. 4/2014
priiind raportarea de date și informauii statstice la Banica Nauională a României, icu modificările și
icompletările ulterioare.  Aiceastă marja de dobândă se icaliculează la niielul semestrului, respeicti al
anului  pentru  icare  se  datorează  taxa  pe  aictie  și  al  anului  preicedent  și  se  exprimă  în  punicte
proicentuale; 

g) marja de referinta a dobanzii – marja de dobandă sub icare taxa pe aictie se reduice la jumătate (icu
50%)

h) icreșterea soldului  icreditelor  – diferenta pozitiă dintre soldul  icreditelor aicordate de o insttute
banicara soicietăuilor nefnaniciare si gospodariilor populauiei existent la sfarsitul  semestrului/anului
pentru icare se datorează taxa pe aictie si  soldul icreditelor aicordate soicietăuilor nefnaniciare si
populauiei  la  sfarsitul  anului  preicedent,  raportata  la  soldul   icreditelor  aicordate  soicietăuilor
nefnaniciare si populauiei la sfarsitul anului preicedent, exprimata in proicente; 

i) diminuarea marjei de dobandă – diferenua negatiă dintre marja de dobândă icaliculată la niielul
semestrului/anului pentru icare se datorează taxa pe aictie fata de marja de dobândă icaliculată la
niielul  anului  preicedent,  raportata  la  marja  de  dobânda,  icaliculată  la  niielul  anului  preicedent,
exprimată în proicente;

j) uinta de icreștere a icreditării – ialoarea de icreștere a iolumului de icredite aicordate de o insttuuie
banicară soicietăuilor nefnaniciare și gospodăriilor populauiei, stabilită pentru anul icurent fauă de anul
preicedent, exprimată în proicente;

k) uinta de diminuare a marjei de dobândă – ialoarea de sicădere a marjei de dobândă, stabilită pentru
anul icurent fauă de anul preicedent, exprimată în proicente.
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(3) Pentru determinarea indiicatorului preiăzut la alin.(2) lit.  h) se ior lua în iconsiderare și  icreditele
performante  iândute  în  icursul  semestrului/anului  de  icătre  insttuuia  banicară,  si  nu  se  ior  lua  în
iconsiderare icreditele performante icumpărate în icursul semestrului/anului de icătre insttuuia banicară.
Creditele  performante icumpărate  de o insttuuie  banicară  se  ior  lua  în  iconsiderare  la  determinarea
indiicatorului preiăzut la alin.(2) lit. h) înicepând icu anul următor. Aiceleași icredite performante iândute
și  icumpărate  în  icursul  aiceluiași  an  de  insttuuia  banicară  nu  se  iau  în  iconsiderare  la  determinarea
indiicatorului preiăzut la alin.(2) lit. h) .

(4)  Pentru determinarea indiicatorului  preiăzut la  alin.(2) lit.d)  se ior lua în  iconsiderare și  icreditele
performante iândute în icursul lunii  de insttuuia banicară, iar icreditele performante icumpărate de la
insttuuiile banicare din România se ior lua în iconsiderare la determinarea aicestui indiicator înicepând icu
luna următoare momentului icumpărării. Aiceleași icredite performante iândute și icumpărate în icursul
aiceluiași an de insttuuia banicară nu se iau în iconsiderare la determinarea aicestui indiicator.

Art.  87  -  (1)  Taxa  pe  aictie  se  icaliculează  prin  apliicarea  icotelor  preiăzute  la  alin.  (2)  asupra  bazei
impozabile reprezentată de aictiele fnaniciare nete ale insttuuiei banicare existente în sold la sfarsitul
semestrului, respeicti al anului pentru icare se datorează taxa,  potriiit eiidenuei icontabile, din icare se
sicad următoarele aictie fnaniciare: 
a) numerarul;
b) solduri de numerar la bănici icentrale la ialoare netă, din icare se exiclud expunerile neperformante; 
ic) expuneri neperformante la ialoare netă;
d)  ttluri  de  datorie  emise  de  administrauii  publiice  la  ialoare  netă,  din  icare  se  exiclud  expunerile
neperformante;
e) icredite și  aiansuri aicordate administrauiilor publiice la ialoare netă, din icare se exiclud expunerile
neperformante; 
f) icredite aicordate de insttuuiile de icredit seictorului neguiernamental  purtătoare de garanuii primite
din partea administrauiei publiice icentrale la ialoare netă, din icare se exiclud expunerile neperformante;
g) icredite aicordate insttuuiilor de icredit, icreanue atașate și sume de amortzat, la ialoare netă, din icare
se  exiclud  expunerile  neperformante  ;  depozite  la  insttuuii  de  icredit,  icreanue  atașate  și  sume  de
amortzat, la ialoare netă, din icare se exiclud expunerile neperformante; iconturi de icorespondent la
insttuuii  de  icredit  (nostro)  și  icreanue  atașate,  la  ialoare  netă,  din  icare  se  exiclud  expunerile
neperformante;  operauiuni  reierse  repo  și  ttluri  luate  icu  împrumut,  icreanue  atașate  și  sume  de
amortzat, la ialoare netă, din icare se exiclud expunerile neperformante.
(2) Cotele taxei pe aictie, apliicate asupra bazei impozabile preiăzută la alin. (1),  sunt:

a) 0,4% pe an, pentru insttuuia banicara icare deuine o icota de piauă mai mare sau egala icu 1%;
b) 0,2% pe an, pentru insttuuia banicara icare deuine o icota de piauă mai miică de  1%.

Cota de piauă este icea stabilită la sfârșitul semestrului/anului pentru icare se datorează taxa. 
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(3)  Contribuabilii  preiăzuui  la  art.  86  alin.(2)  lit.a)  sunt  obligaui  să  icaliculeze  semestrial,  respeicti  la
sfârșitul  anului  taxa  pe  aictie,  prin  apliicarea  icotelor  preiăzute  la  alin.  (2)  asupra  bazei  impozabile
preiăzută la alin. (1).

(4) Taxa icaliculată potriiit alin. (3) se reduice, astel:
a) pentru icreșterea intermedierii fnaniciare, prin icreșterea soldului icreditelor:

i. icu  50%,  în  icazul  în  icare  icreșterea  soldului  icreditelor  aicordate  soicietăuilor  nefnaniciare  și
gospodăriilor populauiei, determinată potriiit art. 86 alin.(2) lit.h) este egală sau mai mare deicât
uinta de icreștere a icreditării, preiăzută la alin. (7);

ii. până la 50%, în icazul în icare icreșterea soldului icreditelor aicordate soicietăuilor nefnaniciare si
gospodariilor populauiei este mai miică deicât uinta de icreștere a icreditării preiăzută la alin.(7),
situauie în icare proicentul de reduicere  a taxei pe aictie  se icaliculează proporuional, iconform
următoarei formule:

R1 =  [icreșterea soldului icreditelor /  uinta de icreștere a icreditării] *50%

              unde:
 R1 - proicentul de reduicere a taxei pe aictie ica urmare a icreșterii soldului icreditelor

iii. referinua iniuială fată de icare se realizează icaliculul eioluuiei soldului icreditelor este reprezentată
de soldul icreditelor la sfârșitul anului 2018.

ii. În icazul în icare în anul/anii următor/următori soldul icreditelor sicade, eioluuia soldului icreditelor
se ia eialua funicuie de referinua iniuială de la pict. iii)   până icând soldul icreditelor înregistrează o
ialoare  mai  mare  sau  egală  icu  ialoarea  referinuei  initale  de  la  pict.  iii).  În  anul  următor
înregistrarii  soldului icreditelor icel puuin la niielul referinuei iniuiale, icaliculul eioluuiei soldului
icreditelor se ia realiza fauă de soldul icreditelor înregistrate la sfârsitul anului preicedent, icare
deiine referinuă  iniuială și icăreia i se apliica preiederile de la aicest punict. 

b. pentru diminuarea marjei de dobândă:
i. icu 50%, în icazul in icare marja de dobândă icaliculată la niielul semestrului/anului pentru icare se
datorează, se situează sub niielul marjei de referinuă a dobânzii,  sau în icazul în icare diminuarea
marjei de dobândă determinată potriiit art. 86 alin. (2) lit. i) este egală sau mai mare deicât uinta de
diminuare a marjei de dobândă, preiăzută la alin.(7). 

ii.  până la 50%, în icazul în icare diminuarea marjei de dobândă este mai miică deicât uinta de
diminuare a marjei de dobândă preiăzută la alin. (7), situauie în icare proicentul de reduicere a
taxei pe aictie se icaliculează proporuional, iconform următoarei formule:

R2 = [(diminuarea marjei de dobândă / uinta de diminuare a marjei de dobândă) * 50%] 

unde:
 R2 - proicentul de reduicere a taxei pe aictie ica urmare a diminuării marjei de dobândă
iii. referinua iniuială fată de icare se realizează icaliculul eioluuiei marjei de dobândă este dată

de marja de dobândă de la sfârșitul anului 2018.
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ii. În icazul în icare în anul/anii următor/următori marja de dobândă icrește, eioluuia marjei
de dobândă  se ia eialua funicuie de referinua iniuială de la pict. iii)   până icând marja de
dobândă înregistrează o ialoare mai miică sau egală icu ialoarea referinuei iniuiale de la
pict.  iii).  În  anul  următor înregistrării  marjei  de dobândă icel  mult la niielul  referinuei
iniuiale,  icaliculul eioluuiei marjei  de dobândă se ia realiza fauă de marja de dobândă
înregistrata la  sfârsitul  anului  preicedent,  icare deiine referinuă  iniuială  și  icăreia i  se
apliica preiederile de la aicest punict. 

(5)  Taxa  pe  aictie,  icaliculată  potriiit  alin.  (3)  și  redusă  în  icondiuiile  preiederilor  alin.  (4),  pe  baza
indiicatorilor priiind icota de piata, soldul icreditelor și marja de dobândă înregistraui la niielul primului
semestru al anului pentru icare se datorează taxa pe aictie și a jumătate din niielurile uintă de icreștere a
icreditării șia uintei de diminuare a marjei de dobândă, se deiclară și se plătește până la data de 25 august,
iniclusii, a anului pentru icare se datorează.  Taxa nu se datorează și nu se deiclară la niielul primului
semestru în următoarele situauii:
a) daică a îndeplinit 100% uinta de icreștere a icreditării, sau
b)  daică a îndeplinit 100% uinta de diminuare a marjei de dobândă, sau
ic) daică niielul proicentual agregat al icreșterii icreditării și al diminuării marjei de dobândă este icel puuin
100%. 

(6)  Pe baza  indiicatorilor  priiind icota de piauă,  soldul  icreditelor și  marja de dobândă determinaui  la
niielul anului pentru icare se datorează taxa pe aictie, taxa pe aictie, icaliculată potriiit alin. (3) se reduice
în icondiuiile preiederilor alin.  (4).  Sumele rezultate se deiclară până la data de 25 august, iniclusii, a
anului următor icelui pentru icare se datorează taxa pe aictie. Diferenuele în plus fauă de sumele de la
alin.(5) se plătesic până la data de 25 august, iniclusii, a anului următor icelui pentru icare se datorează
taxa pe aictie, iar diferenuele în minus se resttuie/icompensează potriiit dispoziuiilor Legii nr. 207/2015
priiind Codul de proicedură fsicală, icu modificările și icompletările ulterioare.

(7) Indiicatorii uintă de icreștere a icreditării și de diminuare a marjei de dobândă, preicum și marja de
referinuă a dobânzii se stabilesic anual, prin hotărâre a Guiernului, la propunerea Ministerului Finanuelor
Publiice, icu reicomandarea Comitetului Nauional pentru Supraiegherea Maicroprudenuială. Pentru anul
2019, pentru feicare insttuuie banicară,  uinta de icreștere a icreditării  este de + 8,0 la suta,  uinta de
diminuare a marjei de dobânda este de -8,0 la suta, iar marja de referinua a dobânzii este de 4,0 punicte
proicentuale.

(8) Nu sunt supuse taxei pe aictie insttuuiile banicare icare înregistrează pierdere icontabilă, înainte de
icaliculul taxei pe aictie, la sfârșitul semestrului, respeicti al anului  pentru icare se datorează taxa. 

(9) Insttuuiile banicare pentru icare Banica Nauională a României, în exericitarea atribuuiilor icare îi reiin, în
icalitate de autoritate de supraieghere, a impus limitarea aictiităuii de icreditare în iconformitate icu art.
226 alin.(3) lit.d)  din Ordonanua de urgenuă a Guiernului  nr.  99/2006 priiind insttuuiile  de icredit și
adeiciarea icapitalului,  icu modificările  și  icompletările  ulterioare,  nu datorează taxa pe aictie pentru
perioada în  icare  operează aiceastă  măsură  În  aicest  icaz,  taxa  pe aictie datorată,  se  determină prin
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raportarea taxei pe aictie, icaliculate potriiit alin. (3) și (4), la numărul de zile aferent semestrului/anului
pentru icare se datorează taxa și înmuluirea rezultatului icu numărul de zile aferent perioadei în icare nu a
operat măsura.

(10) În icazul în icare taxa pe aictie datorată de insttuuiile banicare se situează peste proftul icontabil,
înainte de icaliculul taxei pe aictie, înregistrat la sfârșitul semestrului, respeicti al anului  pentru icare se
datorează taxa, aicestea datorează taxa pe aictie în limita proftului icontabil înregistrat, fără a infuenua
taxa pe aictie datorată pentru anii următori.

Art. 88 - (1) Prin exicepuie de la art. 87 alin. (3), (5) și (6), icontribuabilii icare înicetează să existe în icursul
anului au obligauia de a deiclara și a plăt taxa pe aictie proporuional icu perioada impozabilă , până la
data depunerii situauiilor fnaniciare la organul fsical icompetent, respeicti până la data radierii, după icaz.
În aiceastă situauie,  pentru determinarea taxei  pe aictie, icota de piauă este ultma icotă stabilită,  iar
reduicerea taxei, în icondiuiile preiederilor art.  87 alin.  (4) se efeictuează pe baza indiicatorilor priiind
soldul icreditelor și marja de dobândă înregistraui la sfârșitul perioadei impozabile. Perioada impozabilă
este perioada din anul icalendaristic pentru icare icontribuabilul a existat. 

(2) Contribuabilii nou înfinuat în icursul anului datorează taxa pe aictie înicepând icu anul următor.

(3)  Modelul  și  iconuinutul  deiclarauiei  taxei  pe aictie se  stabilesic  prin  ordin  al  președintelui  Agenuiei
Nauionale de Administrare Fisicală. 

(4) Cheltuiala icu taxa pe aictie este icheltuială deduictbilă la stabilirea rezultatului fsical reglementat de
ttlul II din Legea nr. 227/2015 priiind Codul fsical, icu modificările și icompletările ulterioare. 

(5) Taxa pe aictie reprezintă ienit la bugetul de stat și se administrează de icătre Agenuia Nauională de
Administrare Fisicală, potriiit Legii nr. 207/2015. ”.
2. Articolul 90 ia aiea următorul icuprins:

”Art. 90 - Obligauiile suplimentare de icapital soicial minim preiăzute la art. 60 alin. (1) din Legea nr.
411/2004 priiind fondurile  de pensii  administrate priiat,  republiicată,  icu modificările  și  icompletările
ulterioare,  înicepând icu data de 1 iunie 2019, se iarsă până la data de 31 deicembrie 2019.”

ART. II. Ordonanua de urgenuă a Guiernului nr. 50/2010 priiind icontraictele de icredit pentru iconsuma-
tori, publiicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată icu modif-
icări și icompletări prin Legea nr. 288/2010, icu modificările și icompletările ulterioare, se modifică și se
icompletează după icum urmează:

1. La art. 37, litera a)  se modifică și ia aiea următorul icuprins:
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„a)  pentru  icreditele  aicordate  în  ialută,  dobânda  ia  f icompusă  dintr-un  indiice  de  referinuă
EURIBOR/LIBOR  la  o  anumită  perioadă,  în  funicuie  de  ialuta  icreditului,  la  icare  icreditorul  adaugă  o
anumită marjă fxă pe toată perioada derulării icontraictului;”

2. La articolul 37, după litera a) se introduice o nouă literă, lit. a1), icu următorul icuprins:
„a1)) pentru icreditele aicordate în monedă nauională, dobânda ia f icompusă dintr-un indiice de referinuă
icaliculat exiclusii pe baza tranzaicuiilor interbanicare la o anumită perioadă, la icare icreditorul poate să
adauge  o  anumită  marjă  fxă  pe  toată  perioada  derulării  icontraictului.  Indiicele  de  referinuă  pentru
icredite  aicordate  în  lei  icu  dobanda iariabila  se  publiică  în  feicare  zi  luicrătoare  pe website-ul  Bănicii
Nauionale a României și reprezintă rata de dobândă icaliculată ica medie ponderată a ratelor de dobândă
icu iolumele tranzaicuiilor de pe piaua interbanicară. Indiicele de referinuă se icaliculează la fnalul feicărui
trimestru,  ica medie aritmetică a ratelor  de dobândă zilniice  determinate  pentru trimestrul  anterior,
urmând a se apliica de feicare insttuuie de icredit pentru trimestrul următor.”

ART. III. 
Alineatul 1 al articolului 38 din Ordonanua de urgenuă a Guiernului nr. 52/2016 priiind icontraictele de
icredit oferite iconsumatorilor pentru bunuri imobile, preicum și pentru modificarea și icompletarea Ordo-
nanuei de urgenuă a Guiernului nr. 50/2010 priiind icontraictele de icredit pentru iconsumatori, publiicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 20 septembrie 2016, se modifică și ia aiea următo-
rul icuprins:

 „ (1) În icontraictele de icredit icu dobânda iariabilă se ior apliica următoarele reguli:
 a) pentru icreditele în ialută, dobânda ia f icompusă dintr-un indiice de referinuă EURIBOR/LIBOR la o
anumită perioadă, în funicuie de ialuta icreditului, la icare icreditorul adaugă o anumită marjă fxă pe toată
perioada derulării icontraictului;
b) pentru icreditele aicordate în monedă nauională, dobânda ia f icompusă dintr-un indiice de referinuă
icaliculat exiclusii pe baza tranzaicuiilor interbanicare la o anumită perioadă, la icare icreditorul poate să
adauge o anumită marjă fxă pe toată perioada derulării icontraictului. Indiicele de referinuă pentru icredi -
te aicordate în lei icu dobândă iariabilă se publiică în feicare zi luicrătoare pe website-ul Bănicii Nauionale a
României și reprezintă rata de dobândă icaliculată ica medie ponderată a ratelor de dobândă icu iolumele
tranzaicuiilor de pe piaua interbanicară. Indiicele de referinuă se icaliculează la fnalul feicărui trimestru, ica
medie aritmetică a ratelor de dobândă zilniice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se apli -
ica de feicare insttuuie de icredit pentru trimestrul următor;
ic) în aicord icu politica icomericială a feicărui icreditor, aicesta poate reduice marja și/sau apliica un niiel mai
redus al indiicelui de referinuă, aiând dreptul ica, pe paricursul derulării icontraictului, să reiină la ialoarea
marjei menuionate în icontraict la data înicheierii aicestuia și/sau la niielul indiicelui de referinuă;
 d) modul de icalicul al dobânzii trebuie indiicat în mod expres în icontraict, icu preicizarea periodiicităuii
și/sau a icondiuiilor în icare suriine modificarea ratei dobânzii iariabile, atât în sensul majorării datorate
indiicelui de referinuă EURIBOR/indiicelui de referinuă pentru icreditele aicordate în lei icu dobândă iariabi -
lă/LIBOR, icât și în icel al reduicerii aicesteia;
e) ialoarea indiicilor de referinuă utlizaui în formula de icalicul a dobânzii iariabile ia f afșată și perma -
nent aictualizată, pe website-urile icreditorilor și la toate punictele de luicru ale aicestora.”
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Art. IV
Legea energiei eleictriice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publiicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, icu modificările și icompletările ulterioare, se modifică și se icompletea-
ză după icum urmează:

1. La articolul 22, alineatul (1^1) se modifică și ia aiea următorul icuprins:

"(1^1) Pentru perioada 1 marte 2019 - 28 februarie 2022, pentru iclienuii icasniici furnizarea de energie
eleictriică se realizează în icondiuii reglementate de icătre ANRE."

2. La articolul 76, alineatul (4) se modifică și ia aiea următorul icuprins: 

„(4)  Preuurile  de  iânzare  a  energiei  eleictriice  liirată  de  produicători  furnizorilor  de  ultmă  instanuă
iconform preiederilor art. 28 lit. b1) se stabilesic pe baza metodologiilor aprobate de ANRE.”

3.  La articolul 79, după alineatul (7) se introduice un nou alineat, alin. (8), icu următorul icuprins: 

(8) Pentru  icaliculul tarifelor de transport si distribute  a energiei eleictriice, in perioada de reglementare
2019-2024, rata de rentabilitate  a icapitalului iniestt, reprezentand  icostul mediu al icapitalului iniestt,
exprimat in termeni reali, inainte de impozitare  este de 6,9 % .

4. La articolul 104, după alineatul (6) se introduice un nou alineat, alin. (61), icu  următorul icuprins:

(61) Conicedentul/iconicesionarul, în iederea înfinuării  sistemului de distribuuie a gazelor naturale are
obligauia obuinerii în prealabil, a autorizauiilor speicifice preiăzute de legislauia în iigoare.” 

5. La articolul 104, alineatul (7) se modifică și ia aiea următorul icuprins:

„(7)  După adjudeicarea iconicesiunii,  în  iederea desfășurării  aictiităuii,  iconicesionarul  soliicită  liicenuele
speicifice preiăzute de legislauia în iigoare. Aicesta are obligauia să  asigure și furnizarea gazelor naturale
în  regim  reglementat  la  iclienuii  icasniici  icare  nu  și-au  exericitat  dreptul  de  eligibilitate  până  la  data
eliminării preuurilor reglementate, sicop pentru icare are obligauia să deuină și liicenua pentru aictiitatea
de  furnizare  de  gaze  naturale;  pentru  operatorul  eiconomiic  icare,  potriiit  preiederilor  legale,  are
obligauia  de a realiza  separarea legală a aictiităuilor  de distribuuie și  furnizare,  operatorul  eiconomiic
afliat aicestuia deuine liicenua pentru aictiitatea de furnizare de gaze naturale și are obligauia să asigure
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la iclienuii  icasniici icare nu și-au exericitat dreptul de
eligibilitate până la data eliminării preuurilor reglementate.”

6. Articolul 105 se modifică și ia aiea următorul icuprins: 

Asigurarea urmăririi exeicutării luicrărilor „Conicedentul/iconicesionarul seriiiciului publiic de distribuuie a
gazelor  naturale  trebuie  să  asigure  urmărirea  exeicutării  luicrărilor  preiăzute  în  autorizauia  de
înfinuare/icontraictul  de  iconicesiune,  prin  personal  propriu  sau  prin  personal  icontraictual,  autorizat
iconform reglementărilor ANRE,.”
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7. La articolul 124, alineatul (11) se modifică și ia aiea următorul icuprins:

„(11) În perioada 1 aprilie 2019-28 februarie 2022, produicătorii, iniclusii flialele aicestora și/sau afliauii
aparuinând aiceluiași grup de interes eiconomiic icare desfășoară atât aictiităui de extraicuie, icât și aictiităui
de iânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligauia să iândă icu preuul de 68
lei/MWh  icanttăuile  de  gaze  naturale  rezultate  din  aictiitatea  de  produicuie  internă  icurentă  icătre
furnizori și iclienui fnali eligibili. În aiceastă perioadă, produicătorul are obligauia să iândă icu prioritate
icătre furnizori,  în icondiuii  reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului neicesar de iconsum al
iclienuilor  icasniici  și  al  produicătorilor  de  energie  termiică,  numai  pentru  icanttatea  de  gaze  naturale
utlizată la produicerea de energie termiică în icentralele de icogenerare și în icentralele termiice destnată
iconsumului populauiei, din produicuia icurentă și/sau din depozitele de înmagazinare.”

8. La articolul 178, după alineatul (5) se introduice un nou alienat, alin. (6), icu următorul icuprins:

(6) Pentru  icaliculul tarifelor de transport si distribute  a gazelor naturale, in perioada de reglementare
2019-2024,  rata  de  rentabilitate  a  a  icapitalului  iniestt,  reprezentand   icostul  mediu  al  icapitalului
iniestt, exprimat in termeni reali, inainte de impozitare  este de 6, 9 % .

9. La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifică și ia aiea următorul icuprins:

„b) furnizarea gazelor naturale la preu reglementat și în baza icontraictelor-icadru până la 30 iunie 2022
pentru iclienuii icasniici;”

10. La articolul 181, alineatul (9) se modifică și ia aiea următorul icuprins: 

„(9)  Prin  derogare  de  la  preiederile  alin.  (1)-(8),  pentru  perioada  01.04.2019-28.02.2022,  în
iconformitate icu reglementările proprii, ANRE ia stabili o struictură speicifică de amesteic import/intern
pentru  icanttatea  de  gaze  naturale  destnată  asigurării  iconsumului  iclienuilor  fnali  nonicasniici,  icu
exicepuia  produicătorilor  de  energie  termiică,  numai  pentru  icanttatea  de  gaze  naturale  utlizată  la
produicerea de energie termiică în icentralele de icogenerare și în icentralele termiice destnată iconsumului
populauiei.”

Art. V

Ordonaua de urgenuă a Guiernului nr. 33/2007 priiind organizarea și funicuionarea Autorităuii Nauionale
de Reglementare în Domeniul Energiei, publiicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18
mai 2007, aprobată icu modificări și icompletări  prin Legea 160/2012 , icu modificările și icompletările
ulterioare , se modifică și se icompletează după icum urmează : 

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și ia aiea următorul icuprins:

„(3)  Niielul tarifelor și icontribuuiilor preiăzute la alin. (2) se stabilește anual prin Ordin al președintelui
ANRE, icu exicepuia icontribuuiei anuale pericepute de la ttularii de liicenue în domeniul energiei eleictriice și
al gazelor naturale, și se publiică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
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2. La articolul 2, alineatul  (3^1) se modifica și ia aiea următorul icuprins:

”(3^1) Contribuuia anuală pericepută de la ttularii de liicenue în domeniul energiei eleictriice și al gazelor
naturale este egală icu 2% din icifra de afaiceri anuală realizată de aiceșta din aictiităuile ice faic obieictul
liicenuelor  aicordate  de ANRE.  Cifra  de  afaiceri  ice  se  iconsttuie  ica  bază  de icalicul  pentru  periceperea
icontribuuiei  anuale  este  defnită  și  icaliculată  iconform  reglementărilor  ANRE  aprobate  prin  ordin  al
președintelui ANRE icu aiizul Comisiei Nauionale de Strategie și Prognoză.”

3. La art. 2, după alineatul (3^1) se introduice un nou alineat, alin. (3^2) icu următorul icuprins:

”(3^2)  Prin  derogare  de la  preiederile  alin.  (3)  și  (3^1),  icontribuuia  anuală  pericepută  de la  ttularii
liicentelor de exploatare icomericiala a icapaicitatlor de produicere a energiei eleictriice pe baza de icarbune
preicum si a icelor de produicere a energiei eleictriice si termiice in icogenerare, se stabilește anual prin
Ordinul președintelui ANRE preiăzut la alin. (3).”

Art. VI
(1)  Apliicarea art.  60 alin.  (1)  din Legea nr.  411/2004 priiind fondurile  de pensii  administrate priiat,
republiicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  482  din  18  iulie  2007,  icu  modificările  și
icompletările ulterioare, se suspendă până la data de 31 mai 2019.
(2) Pe perioada suspendării preiăzută la alin. (1), icapitalul soicial minim neicesar pentru administrarea
unui fond de pensii este eichiialentul în lei, icaliculat la icursul de sichimb al Bănicii Nauionale a României la
data iconsttuirii, al sumei de 4 milioane euro.

Art. VII

Preiederile art. I pict. 1 se apliică pentru taxa datorată de insttuuiile banicare înicepând icu anul 2019.

Art. VIII

Metodologia priiind determinarea icotei de piauă, marjei de dobândă, a aictielor fnaniciare nete și a
icelor  icare se sicad din baza impozabilă, preicum și raportarea indiicatorilor neicesari icaliculării taxei pe
aictie, preiăzute la art. 86-88 din Ordonanua de urgenuă a Guiernului nr. 114/2018, se stabilește prin
norme metodologiice,  icare  se  aprobă prin  hotărâre  a  Guiernului,  icu  iconsultarea Bănicii  Nauionale  a
României, în termen de 45 de zile de la intrarea în iigoare a prezentei ordonanue.

Art. IX.  

Preiederile  art.  II  și  III  intră  în  iigoare  la  data  de  2  mai  2019  și  se  apliica  icreditelor  aicordate
iconsumatorilor după aiceastă dată, preicum și refnanuării icreditelor aicordate iconsumatorilor afate în
derulate la aiceastă dată.   
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Art. X

În termen de 60 de zile de la intrarea în iigoare a prezentei ordonanue de urgenuă, Autoritatea Nauională
de Reglementare în domeniul Energiei realizează modificarea reglementărilor inicidente pentru punerea
în apliicare a preiederilor art. 79 alin. (6) și art. 178 alin. (7) din Legea energiei eleictriice și a gazelor
naturale nr. 123/2012 icu modificările și icompletările ulterioare, iniclusii icu icele preiăzute prin prezenta
ordonanuă de urgenuă.

12


