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A V I Z 
asupra  reexaminării  Legii privind aprobarea unor  măsuri financiare  

pentru întreprinderile mici şi  mijlocii din industria  berii 
 

  În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările  ulterioare,  Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci a fost sesizată cu reexaminarea Legii  privind aprobarea unor  măsuri 
financiare pentru întreprinderile mici şi  mijlocii din industria  berii.  
  Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 24 aprilie  2007, a solicitat 
Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi un aviz asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea unor  măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi  mijlocii din 
industria  berii, adoptat de Senat  la data  de  28  martie  2007, ca urmare a  cererii  
de reexaminare  formulată  de Preşedintele  României. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  
modificările ulterioare,  Camera Deputaţilor este  Cameră  decizională.  
              În temeiul  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege  susmenţionat, în şedinţa din          
8 mai  2007. 
  La dezbateri,  au participat, în calitate  de  invitaţi,  din partea  
Patronatului Societăţii Independente Producătoare de Bere din România, domnii 
Nalmi Dogan – vicepreşedinte, Verşescu Corneliu – director, Spiridon Nicolae – 
membru  şi Danciu Şerban – reprezentant, iar din partea „Asociaţia Berarii   
României”, domnii Constantin Bratu – director  general şi Ionuţ Tănase – 
consultant. 
  Membrii Comisiei, analizând cererea de reexaminare,  proiectul de  
lege  adoptat  de Senat, precum şi Decizia  Curţii  Constituţionale nr. 59 din 17  
ianuarie 2007,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din         
8 februarie 2007, au  hotărât,  cu majoritate  de voturi, (9  voturi  pentru şi  7 
voturi  împotrivă) avizarea  favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de 
Senat. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria 
legilor  ordinare. 
 

          PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
            Sergiu ANDON                                        George BĂEŞU 
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