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    Ordinea de zi a fost următoarea: 
1.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 18 din Legea 
nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care 
desfăşoară activităţi economice în mod independent, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională (PL.X. 457 din 10.10.2005). 
2.  Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
    Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.    
    La şedinţa Comisiei, deşi au fost invitaţi, reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie nu au fost prezenţi.  
    Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot Ordinea de zi, care a fost 
aprobată, în unanimitate. 
    La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea 
persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în 
mod independent, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PL.X. 457 din 
10.10.2005). 

Proiectul de lege are ca principal obiectiv extinderea sferei activităţilor care 
pot fi exercitate de persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate, la toate 
activităţile economice codificate conform Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin 
Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002.  
 Modificarea Legii nr. 300/2004 este determinată de numeroasele sesizări – 
adresate Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie atât în 
scris cât şi telefonic – de către persoanele implicate în mod direct în aplicarea 
normelor legale referitoare la autorizarea desfăşurării de activităţi economice, 
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persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate, precum şi de necesitatea eliminării 
în cel mai scurt timp a limitării desfăşurării unor astfel de activităţi. 

Supusă la vot propunerea legislativă a fost avizată favorabil în unanimitate. 
 
      La punctul doi al ordinei de zi  au fost discutate unele probleme privind 
activitatea viitoare a Comisiei. 
 
        La lucrările Comisiei din ziua 20 octombrie au fost prezenţi toţi cei 6 membri ai 
Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

   
 
 
 
 
            PREŞEDINTĂ, 
 
       Minodora CLIVETI    

     
    SECRETAR,   
     ---------------   
 

           
        Expert Parlamentar,  
 
        Lucia-Cornelia Lepădatu 
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