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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Legii pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor
suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor
naturale, trimisă cu adresa nr. PLx.97/2013/2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.
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RAPORT COMUN

asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind
instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a
dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre
dezbatere în fond cu Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a
dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, ca urmare a cererii de
reexaminare formulată de Preşedintele României.
Această Lege, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre
promulgare Preşedintelui României la data de 26.06.2017.
În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României,
republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii
transmisă spre promulgare, supunând atenţiei faptul că:
- Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 instituia supraimpozitarea veniturilor
suplimentare obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţi de extracţie
şi comercializare a gazelor naturale, printr-o formulă predefinită, pe un orizont
temporar limitat, încasarea acestei taxe speciale fiind motivată de necesitatea
sprijinirii segmentului consumatorilor vulnerabili. Prin legea trimisă la promulgare se
creează un prag suplimentar de impozitare; aplicarea supraimpozitării se face pe
termen nelimitat; este necesar ca legea să prevadă un mecanism transparent, în baza
principiului echivalării între impozitare şi protecţia consumatorului vulnerabil;
- Senatul, în calitate de primă Cameră competentă, a aprobat Ordonanţa
Guvernului nr. 7/2013 fără modificări sau completări, în timp ce Camera
Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, a operat modificări de fond,
importante, în conţinutul normativ al ordonanţei menţionate. Ca urmare, formele

adoptate de cele două Camere ale Parlamentului reflectă soluţii legislative
substanţial diferite. În acest sens, semnalăm că, potrivit jurisprudenţei Curţii
Constituţionale, dezbaterea parlamentară a unui proiect de lege nu poate face
abstracţie de evaluarea acestuia în plenul ambelor Camere ale Parlamentului; în
caz contrar, am admite ca o singură Cameră, respectiv cea decizională, să
legifereze în mod exclusiv, ceea ce ar contraveni în mod flagrant principiului
bicameralismului.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins cererea de
reexaminare şi a adoptat legea în forma trimisă la promulgare în ședința din
4 octombrie 2017.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii şi-au desfăşurat
lucrările în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat Legea în şedinţa
din 17 octombrie 2017, iar cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în ziua de
24 octombrie 2017.
La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 17
deputaţi din numărul total de 19 membri, iar la lucrările Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 25 de membri.
La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi,
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.
În urma examinării cererii de reexaminare şi a opiniilor exprimate,
deputații celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, respingerea
solicitărilor formulate în cererea de reexaminare de Preşedintele României şi
adoptarea Legii în forma trimisă iniţial la promulgare, respectiv forma adoptată de
Senat.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria
legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
Viorel ŞTEFAN

PREŞEDINTE,
Iulian IANCU

SECRETAR,
Marilen – Gabriel PIRTEA

SECRETAR,
Roxana MÂNZATU

Şef serviciu
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar
Vasilica Popa

Consilier parlamentar
Lucian Cumpătă

