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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
crearea Companiei Regionale a Munţilor Apuseni, transmis Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru industrii şi servicii, 
cu adresa nr. PLx.171 din 7 aprilie 2014. 
            În raport cu  obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
      

 
 

                 PREŞEDINTE,                                                       PREŞEDINTE, 
 

           MARIN ALMĂJANU                                                 IULIAN IANCU                            
 
 
 

1 


http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 





Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 

teritoriului 
        Nr. 4c-6/128/2014 
        PLx.171/2014 

 Comisia pentru industrii  
şi servicii 

     
    Nr. 4c-3/126/2014               
    Bucureşti, 17.09.2014 

 
 
 

R A P O R T    C O M U N 
 

asupra proiectului de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munţilor 
Apuseni  

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru industrii şi servicii, au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege privind 
crearea Companiei Regionale a Munţilor Apuseni, transmis cu adresa nr.PLx.171 din 
7 aprilie 2014 şi înregistrat la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului cu nr.4c-6/128 din 8 aprilie 2014 şi respectiv, la Comisia pentru industrii 
şi servicii cu nr.4c-3/126 din  8 aprilie 2014.  
 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă 
în şedinţa din 31 martie 2014, în condiţiile articolului 75 alineatul (2), teza a III-a din 
Constituţia României, republicată. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare măsurile necesare creării 
Companiei Regionale a Munţilor Apuseni (CRMA), companie regională, de interes 
naţional, care va funcţiona sub autoritatea Guvernului, cu surse de finanţare mixte, 
capitalul iniţial al acesteia urmând a fi asigurat din Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. Potrivit iniţiativei legislative, C.R.M.A. va realiza, în regie proprie, 
activităţi de cercetare, dezvoltare şi investiţii, având ca obiective principale de 
activitate: 
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- reabilitarea ecologică, silvică şi turistică a zonei; 
- lucrări de infrastructură civilă, industrială şi de transport; 
- pregătirea şi conversia forţei de muncă a locuitorilor din Munţii Apuseni. 
Consiliul Legislativ, a avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul nr.1183 

din 29 octombrie 2013.  
Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege, conform adresei nr. 

540 din 28.03.2014. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ proiectul de lege, 

aviz transmis cu adresa nr.4c-11/414/din 08.04.2014. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ proiectul de lege, 

aviz transmis cu adresa nr.4c-7/164/din 22.04.2014. 
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a avizat negativ proiectul de lege, 

aviz transmis cu adresa nr.4c-27/89/din 15.04.2014. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ proiectul de lege, aviz 

transmis cu adresa nr.4c-2/212/din 08.04.2014. 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două 
Comisii sesizate în fond  au examinat proiectul de lege, în şedinţe separate, Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în data de 17 septembrie 2014, 
iar Comisia pentru industrii şi servicii în data de 16 aprilie 2014. 

La dezbateri au fost prezenţi 20 deputaţi din 24 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi 24 deputaţi din 24 de membri ai 
Comisiei pentru industrii şi servicii. 

În conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile din 
Comisia pentru industrii şi servicii a participat, în calitate de invitat, doamna Sirma 
Caraman, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 

În urma dezbaterilor şi opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 
hotărât cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea proiectului de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munţilor 
Apuseni, din următoarele considerente: 

- nu îndeplineşte condiţiile legale menţionate, în sensul că aceasta nu are o 
structură clar reglementată; 

- nu are patrimoniu şi nici scop, astfel încât aceasta nu se regăseşte în 
reglementările legale în materie în vigoare; 

- crează premisele unei suprapuneri de competenţă şi atribuţii cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice; 

- determină o utilizare ineficientă a fondurilor publice.  
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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Conform prevederilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră Decizională. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
MARIN ALMĂJANU 

PREŞEDINTE 
 

IULIAN  IANCU 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

CONSTANTIN  AVRAM 

SECRETAR, 
 

ANTAL ISTVAN  
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                      Consilier parlamentar,                                                                    
Iulia Toader                                                                                        Viorela Gondoş 
                                                                                                              Consilier parlamentar, 
                                                                                                              Cristina Donea 
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