
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

Nr. 21/ 314/25.08.2004 

 
 

R  A  P  O  R  T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către 
persoane fizice (PLx303/2004). 

  
  În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare în fond cu propunerea legislativă a domnului deputat Istvan Antal, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor 
activităţi economice de către persoane fizice, trimis cu adresa nr. PLx 303 din 17 mai 2004.                        

Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de către Consiliul Legislativ cu nr. 531 
din 29 martie 2004. 

Au acordat avize favorabile, în forma adoptată de Senat în şedinţa din 10 mai 2004: 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, prin adresa nr. PLx303/2405.2004, respectiv 
Comisia pentru industrii şi servicii, prin adresa nr. 23/92/2004. 

Punctul de vedere al Guvernului României cu privire la propunerea legislativă este 
negativ. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţie.  

       Cameră decizională este Camera Deputaţilor. 
             Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 
au examinat acest proiect de Lege în şedinţa din  25 august 2004.   
             La lucrări, au fost prezenţi 28 deputaţi din totalul de 29 membri ai comisiei. 

 Membrii comisiei, întruniţi în şedinţa din data de 25 august 2004, au hotărât, în 
unanimitate să propună respingerea propunerii legislative deoarece Legea nr. 507/2002 
privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, a 
fost abrogată prin Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor 
familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. 

 

          
             PREŞEDINTE,                   
         Dan Radu RUŞANU 
 
                   SECRETAR,     
                      Iuliu VIDA      
 
                              Expert parlamentar, 
                                                                               Alina Hodivoianu                          
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C ă t r e, 
     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 
 

                    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 507/2002 privind 

organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice., 

trimis cu adresa nr. PLx 303  din 17 mai  2004. 

  
  

 
PREŞEDINTE, 

 
Dan Radu RUŞANU 
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