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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 Bucureşti, 15.12.2014 

                                                      Nr.4c-3/298/2014 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2014 pentru prorogarea 

termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în 

condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a 

aparatelor consumatoare de combustibil, transmis, spre dezbatere în procedură de 

urgenţă, cu adresa nr.P.L.x 457 din 30 septembrie 2014. 

  În raport de conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian IANCU 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 15.12.2014 
                    Nr.4c-3/298/2014 

 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.33/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al 
art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor 

 consumatoare de combustibil 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2014 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanţa 
Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, 
instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, transmis 
cu adresa nr.P.L.x 457 din 30 septembrie 2014, înregistrată la comisie sub nr.4c-
3/298 din 2 octombrie 2014. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 30 septembrie 2014. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 
de lege, cu avizul nr.PL-X 457/14.10.2014. 
  Consiliul Legislativ a avizat  favorabil proiectul de lege, formulând 
observaţii şi propuneri care au fost preluate de iniţiator. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.33/2014 care vizează prorogarea termenului prevăzut la 
alin.(4) al art.II din Ordonanţa Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de 
combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.93/2011.   
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           Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de 
Lege în şedinţa din 9 decembrie 2014 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
înainteze plenului Camerei Deputaţilor raport de adoptare a proiectului de Lege 
privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2014 pentru 
prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanţa Guvernului 
nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind 
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de 
ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, în forma adoptată de Senat. 

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 22 
de membri ai comisiei. 
                   În raport de conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia 
României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 

 
 
 
 

              PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
 

               Iulian IANCU                                      Radu – Bogdan ŢÎMPĂU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
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