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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
       

PLx. 70/2016                                                                        Bucureşti, 23.03.2016 
                                                            Nr.4c-3/96/2016 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind 

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.PLx. 70 din 14 martie 

2016 şi înregistrat la comisie cu nr.4c-3/96 din  15 martie 2016. 

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

categoria legilor ordinare.  

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

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

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PLx. 70/2016                                                                                          Nr.4c-3/96/2016 
 

RAPORT   
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind 
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 
(PL-x 70/2016) 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind 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. PLx.70 din  14 martie 2016 şi înregistrat la comisie cu nr.4c-3/96 din  15 martie 2016. 
  Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege  în şedinţa din 8 martie 2016. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 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, cu modificările ulterioare. 

        Consiliul Legislativ, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele observaţii şi propuneri, aviz transmis 
cu adresa nr. 1363 din 29 decembrie 2015.  
                 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 23 martie 2016.  
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                 La lucrările comisiei au participat ca invitaţi: din partea CNCIR domnul Cetacli Dan Ştefan – director general şi domnul 
Gheorghiţă Gabriel – director juridic, iar din partea Asociaţiei A.S.P.I.R. domnul Mihăilescu Radu – membru în Consiliul director.  
                 La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 de deputaţi din totalul de 18 de deputaţi membri ai comisiei. 
                 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind 
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, cu amendamente admise, prezentate în anexa  care face parte integrantă din prezentul raport. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
                                    PREŞEDINTE,                                                                  SECRETAR, 
 
                                    Iulian IANCU                                                               Radu-Bogdan Ţîmpău 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consilier parlamentar, 
Viorica Petrascu 
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ANEXA 
 

A M E N D A M E N T E  A D M I S E 
 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 30 decembrie 2015 privind 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 
 

 
Nr 
crt 

 
Text 

 OUG nr. 64/2015 

 
Text  

adoptat de Senat 
 

 
Amendamente  

propuse 

 
Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  

 
 

 
____________ 

 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2015 privind 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 

Nemodificat  

2.  
 
 
 
 

____________ 
 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 64 din 30 decembrie 
2015 privind 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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
986 din 31 decembrie 2015, cu următoarea 
modificare: 
 

Nemodificat  
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3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind  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 

 
 
 

____________ 
 

Nemodificat  

4.  
 
 
Articol unic. -Termenul prevăzut 
la art. II alin. (4) 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
606 din 26 august 2010, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 93/2011 cu modificările 
ulterioare, se prorogă până la data 
de 1 aprilie 2016. 
 

 
 
 
“Articol unic.- Termenul prevăzut la art.II 
alin.(4) 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,  publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
606 din 26 august 2010, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
93/2011, cu modificările ulterioare, se 
prorogă până la data de 1 august 2016.“ 

- Articolul unic se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Articol unic.- Termenul prevăzut la 
art. II alin. (4) 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,  publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 606 
din 26 august 2010, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
93/2011, cu modificările ulterioare, se 
prorogă până la data de 1 august 
2018.” 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
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