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RAPORT  
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 1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl.x. 14/21 
februarie 2007, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea 
legislativă privind unele măsuri de stimulare şi dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor (Pl.x. 14/2007) 
 
 La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială,  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 
avizul Consiliului Legislativ. 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri care, cumulate, să aibă drept efect stimularea şi 
dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerilor.  
 
 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
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 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei. 
 
 4.  Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92  alin. (8) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 
 5. În urma dezbaterii, în şedinţa din 13 martie 2007, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, propune Plenului  
respingerea propunerii legislative, deoarece adoptarea acesteia ar presupune modificarea a nu mai puţin de trei hotărâri ale 
Guvernului României, precum şi o construcţie instituţională cu caracter guvernamental (respectiv, înfiinţarea Depertamentului 
Naţional pentru Dezvoltare Antreprenorială), construcţie care, în mod evident, reprezintă apanajul puterii executive care, în cazul 
în care ar considera oportună înfiinţarea unei astfel de structuri, o poate realiza prin intermediul unuia dintre instrumentele de 
reglementare care îi sunt la dispoziţie (hotărâre a guvernului sau ordonanţă de urgenţă). 
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