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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a 
antreprenorului român" 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu 
Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a 
antreprenorului român", trimis cu adresa nr. PLx. 520 din 28 octombrie 2019, înregistrat la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/924 din 29 octombrie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
91 alin (9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 30 septembrie ca 
„Ziua naţională a antreprenorului român”. Prin proiect, se propune ca activităţile specifice 
de celebrare a acestei zile să poată fi organizate de către autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Camerele judeţene precum şi 
alte organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea şi dezvoltarea 
activităţilor economice, creşterea productivităţii şi competitivităţii profesioniştilor români, 
în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă. De asemenea, autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale pot să organizeze/contribuie la organizarea manifestărilor şi 
acţiunilor publice dedicate acestui scop, prin acordarea de sprijin logistic şi/sau alocarea de 
fonduri organizării evenimentelor, în limita alocaţiilor bugetare aprobate anual în acest 
scop. 

În şedinţa din data de 17 decembrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
Proiectul de Lege supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul  favorabil 
al Consiliului Legislativ �i avizul nefavorabil al Consiliului Economic �i Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să acorde aviz favorabil Proiectului Lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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