
0

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

       Bucureşti, 04.07.2006
         Nr.23/152/2006

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat Raportul asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familialele care desfăşoară activităţi
economice în mod independent, transmis cu adresa nr. P.L.x 602 din 3 iulie
2006 pentru dezbatere în fond, în procedură de urgenţă.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată,
şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

GUEST
Original
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.40/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor

familialele care desfăşoară activităţi economice în mod independent

În conformitate cu prevederile art.95 şi 105 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.40/2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familialele care desfăşoară activităţi
economice în mod independent, transmis cu adresa nr. P.L.x 602 din 3 iulie
2006 şi înregistrat cu nr.23/152 din 3 iulie 2006.

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României,
republicată, Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 29 iunie 2006.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată,
şi ale art.92 alin.(9) punct 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege conform
avizului nr.770/31.05.2006.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a
asociaţiilor familialele care desfăşoară activităţi economice în mod independent.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa din 4
iulie 2006.

La lucrările comisiei a participat, ca invitat, conform prevederilor
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Autorităţii
Naţionale Sanitar-Veterninare şi pentru Siguranţa Alimentelor, domnul Corneliu
Burada - vicepreşedinte.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de
24 membri ai comisiei.
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii
au hotărât, în unanimitate, ca proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a
asociaţiilor familialele care desfăşoară activităţi economice în mod
independent, să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei
Deputaţilor, în forma adoptată de Senat.

Prin conţinutul şi obiectul său de reglementare, proiectul de lege
face parte din categoria legilor ordinare.

                 PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

              Dan Ioan Popescu                                      Aurelia Vasile

Consilier,
Viorela Gondoş
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