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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 29.09.2015 

                   Nr.4c-3/266/2015 
P.L.x 583/2015 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

înfiinţarea Colegiului Bijutierilor din România transmisă cu adresa nr. P.L.x 583 

din 9 septembrie 2015, înregistrată sub nr.4c-3/266 din 10 septembrie 2015. 

  

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţiei 

României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru această propunere 

legislativă este Camera Deputaţilor.  

       

  

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
                                                      

 Bucureşti, 29.09.2015         
                                                             Nr.4c-3/266/2015 

 
 
 

R A P O R T     
asupra propunerii legislative pentru înfiinţarea  

Colegiului Bijutierilor din România 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în 

fond, cu propunerea legislativă pentru înfiinţarea Colegiului Bijutierilor din 

România, transmisă cu adresa nr.P.L.x583 din 9 septembrie 2015, înregistrată 

sub nr.4c-3/266 din 10 septembrie 2015. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Colegiului 

Bijutierilor din România ca organizaţie profesională nonprofit, cu personalitate 

juridică de drept privat, de interes public, cu patrimoniu şi buget propriu.   

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu avizul 

nr.321/8.04.2015, cu observaţii şi propuneri care nu au fost însuşite de iniţiatori.                 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 7.09.2015.      

 Guvernul prin avizul nr.B63/2015 nu susţine propunerea legislativă.                          

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a dezbătut propunerea legislativă 

pentru înfiinţarea Colegiului Bijutierilor din România, în şedinţa din data de 

29.09.2015.         

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 deputaţi 

membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat invitaţi: din partea Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor –  Dl. Răzvan Florescu - vicepreşedinte; Dl.Constantin 

Ragea – director şi D-na Dumitra Groza – şef de servici. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să 

supună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea Propunerii legislative pentru 

înfiinţarea Colegiului Bijutierilor din România. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1)  din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Camera decizională pentru această 

propunere legislativă. 

                                     
 
 

 
 

PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

          Iulian Iancu                                           Radu-Bogdan Ţîmpău 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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