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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 31 martie 2010 

 

În ziua de 31 martie 2010, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 9.30, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale - PLx 71/2010  

2. Propunere legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la 

declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor 

datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului Unic) - Plx 

86/2010. 

 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Victor Paul Dobre, 

preşedintele comisiei. 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 

şi întreprinderile familiale - PLx 71/2010 a fost prezentat de către doamna 

Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, care a precizat că obiectul de 

reglementare se referă la completarea art.8 din OUG nr.44/2008, în 

scopul exceptării meşteşugarilor şi artizanilor de la obligaţia de a face 



dovada îndeplinirii condiţiilor de pregătire profesională sau atestare 

profesională. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma 

finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz negativ. Cu 

unanimitate de voturi, propunerea de avizare negativă a fost acceptată. 

 

 Propunerea legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la 

declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate 

către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului Unic) - Plx 86/2010 a 

fost prezentată de către doamna Lidia Vlădescu, consultant parlamentar, 

care a precizat că obiectul de reglementare se referă la instituirea unui 

cadru unic cu privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor 

şi a sumelor datorate către bugetul general consolidat, în vederea 

simplificării sistemului fiscal. 

În cadrul discuţiilor au luat cuvântul membrii comisiei, iar în urma 

finalizării dezbaterilor, s-a propus acordarea unui aviz negativ, pentru 

motivele prezentate în punctul de vedere al Guvernului. Cu unanimitate de 

voturi, propunerea de avizare negativă a fost acceptată. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (20), în ziua de 31 martie 

2010 la lucrări au fost prezenţi toţi membrii comisiei: Victor Paul Dobre – 

preşedinte, Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Adrian 

Solomon şi Kerekes Károly – secretari, Maria Eugenia Barna, Claudia 

Boghicevici, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel Covaci, Ioan Damian, Cristina 

Elena Dobre, Florian-Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Ludovic Orban, Cristina-

Ancuţa Pocora, Dan-Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini Săpunaru, 

Marian Sârbu, Iulian Vladu. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

 Întocmit, 
 Consultant parlamentar Lidia Ana Vlădescu 
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