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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului de 

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 

privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca 

urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, transmis 

cu adresa nr. P.L.x 239/2014. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său,proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

      

 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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R A P O R T   S U P L I M E N T A R 
 

asupra proiectului de Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa 

Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor 
suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul 

gazelor naturale 
 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre 
dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea 
anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, trimis cu adresa nr. PLx.239 din 5 mai 
2014. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au 
examinat şi dezbătut proiectul de lege în şedinţa comisiei din data de 9 
decembrie 2014. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu amendamente 
admise. 

În ședința din data de 11 februarie 2015, Plenul Camerei 
Deputaților a hotărât retrimiterea la comisii a proiectului de lege, în 
vederea unei noi examinări și întocmirea unui nou raport. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au 
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examinat şi dezbătut proiectul de lege în şedinţa comisiei din data de 3 mai 
2017, din totalul de 21 de deputați fiind prezenţi 20. 

La dezbateri au participat în calitate de invitaţi din partea 
Ministerul Finanţelor Publice domnul Secretar de Stat Mișa Ionuț și doamna 
Toma Gheorghiță Șef Serviciu. 

Membrii comisiei, în urma examinării cererii de reexaminare 
formulată de Plenul Camerei Deputaților și luând în considerare că pe ordinea 
de zi a Comisiei mai există un proiect de lege cu același obiect, respectiv 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale, au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună Plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2014 pentru 
modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare.  
  Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit 
prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
 
        Iulian IANCU                                                  Mînzatu Roxana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Lucian Cumpătă 
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