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BIROULUI PERMANENT 

 AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
   

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind instituirea 

zilei de 30 septembrie ca „Ziua naţională a antreprenorului român” , trimis spre 

examinare, în fond, Comisiei pentru industrii şi servicii, cu adresa nr. P.L.x. 520 din 28 

octombrie 2019. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

 

TOMA ILIE 

 

 

 

 

 

Giltery
CONF CU ORIGIAL
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca „Ziua naţională a 

antreprenorului român”  
 

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

republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, 

cu proiectul de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca „Ziua naţională a 

antreprenorului român”, transmis cu adresa nr.P.L.x.520 din 28 octombrie 2019, 

înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii sub nr.4c-3/410 din 29 octombrie 

2019. 

 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.3724/2019, avizează nefavorabil 

proiectul de Lege. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.660/01.08.2019, avizează favorabil proiectul 

de Lege. 

 Guvernul României, prin doamna Prim-Ministru Viorica Dăncilă, susține 

proiectul de Lege, cu punctul de vedere nr.1323 din 26.08.2019. 

 Guvernul României, prin domnul Prim-Ministru Ludovic Orban, susține 

proiectul de Lege, cu punctul de vedere nr.2292 din 03.04.2020. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată,  

în şedinţa din 21octombrie 2019. 

 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, în ședința din data de 

03.12.2019. 
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 Comisia juridică, de disciplină și imunități,  a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege, în ședința din data de 17.12.2019. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare autorizarea Serviciului de 

Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţe proprii autovehiculele în care se deplasează 

Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei oficiale desfăşurate pe teritoriul 

României în perioada 31 mai - 2 iunie 2019.  

  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în 

ședința desfășurată on line prin intermediul aplicației Webex, din 26 mai 2020 și au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 

proiectului de Lege, în forma adoptată de Senat. 

 La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați din totalul de 22 deputați 

membri ai comisiei. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

TOMA ILIE 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 


