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        Vă înaintăm,     alăturat,     Raportul     înlocuitor       asupra          proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale, transmis cu adresa nr.P.L.x 
449/2013. 

În conformitate cu prevederile art. 75, alineatul (1)  din Constituţia 
României, republicată, şi ale art. 92, alineatul (9), pct. 1din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, Camera Decizională pentru acest proiect de lege este 
Camera Deputaţilor. 
      

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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R A P O R T   Î N L O C U I TO R 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 si 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată pentru dezbatere în procedură de urgenţă cu proiectul de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale, trimis cu adresa nr. PLx. 449/2013 din 12.11.2013. 

În conformitate cu prevederile art. 75, alineatul (1)  din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92, alineatul 
(9), pct. 1din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Camera Decizională pentru acest proiect de lege este 
Camera Deputaţilor. 

Senatul, în şedinţa din data de 05 noiembrie 2013, a adoptat proiectul de lege.  
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1064/01.10.2013, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă, cu unele propuneri 

şi observaţii. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială  cu avizele nr. 
PLx 449/20.11.2013, respectiv nr. 4c-7/631/20.11.2013, au avizat favorabil proiectul de Lege. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi 
intreprinderile familiale. 

Intervenţiile legislative vizează, printre altele, introducerea unei noi categorii de beneficiari ai sistemului de 
prestaţii sociale, respectiv soţia/soţul lucrătorilor independenţi, ca urmare a transpunerii art. 2 din Directiva 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament şi de 
abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului, publicată în JOUE L 180 din 15 iulie 2010. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 noiembrie 2013. 

  Din totalul de 34 de membri ai comisiei, la lucrări au fost prezenţi 31 de deputaţi. 
La şedinţa comisiei a participat invitaţi din partea Ministerului Finanţelor Publice şi Departamentului pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.  
           În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale în forma adoptată de Senat. 

Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 10 decembrie 2012, a hotărât retrimiterea la comisie în 
vederea solicitării reexaminării şi  întocmirii unui nou raport. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au reexaminat proiectul de lege în şedinţa din 10 decembrie 
2013. 
  Din totalul de 34 membri ai comisiei, la lucrări au fost prezenţi 27 de deputaţi. 

La şedinţa comisiei a participat invitaţi din partea Ministerului Finanţelor Publice şi Departamentului pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.  
           În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, adoptarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale cu un amendament admis, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
  În raport de obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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În conformitate cu prevederile art. 75, alineatul (1)  din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92, 
alineatul (9), pct. 1din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Camera Decizională pentru acest proiect de lege 
este Camera Deputaţilor. 

 
 
 
 
 
 

                                     PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 

Iulian Iancu                                              Antal Istvan 
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ANEXĂ 

 

A   M   E   N   D   A   M   E   N   T   E              A   D   M   I   S   E  
 

propuse asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008  
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile 

familiale 
 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor 
Motivaţia 

0 3 4 5 
1. Titlul Legii 

LEGE  
privind aprobarea ORDONANŢEI de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele 

fizice autorizate, intreprinderile individuale şi 
intreprinderile familiale 

Nemodificat  

2. Art.I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, 
cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3. 1. La articolul 2, după litera i) se introduce o 
nouă literă, lit. i1), cu următorul cuprins: 
i1) soţia/soţul titularului întreprinderii 
individuale/persoanei fizice autorizate - 
soţia/soţul titularului întreprinderii 
individuale/persoanei fizice autorizate care, fără 
a fi înregistrată/înregistrat în registrul 
comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze 
ea însăşi/el însuşi ca titular al întreprinderii 
individuale/persoană fizică autorizată sau fără a 

Nemodificat  
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fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la 
activitatea întreprinderii individuale/persoanei 
fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, 
fie sarcini complementare, în condiţiile legii." 

4. 2. După articolul 7 se introduce un nou articol, 
art. (71), cu următorul cuprins: 

„Art.71 - (1) Persoanele prevăzute la art. 
7 alin.(1) au obligaţia de a solicita înscrierea în 
Registrul comerţului a menţiunilor privind 
participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la 
activitatea desfăşurată de întreprinderea 
individuală/persoana fizică autorizată, pe baza 
declaraţiei pe propria răspundere şi a 
certificatului de căsătorie. 
(2) - încetarea activităţii soţiei/soţului se 
menţionează în Registrul comerţului în termen 
de 15 zile, pe baza declaraţiei pe propria 
răspundere a titularului întreprinderii 
individuale/persoanei fizice autorizate". 

Nemodificat  

5. 3. După articolul 21 se introduce un nou articol, 
art. 211, cu următorul cuprins: 
„Art. 211. – Soţia/soţul titularului întreprinderii 
individuale/persoanei fizice autorizate se poate 
asigura în sistemul public de pensii pe bază de 
contract de asigurare socială, precum şi în 
sistemul asigurărilor de sănătate şi în 
sistemul asigurărilor pentru şomaj, în 
condiţiile prevăzute de lege.” 

3. După articolul 21 se introduce un nou articol, art. 211, cu 
următorul cuprins: 
 
„211 - Soţia/soţul titularului întreprinderii 
individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura în 
sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare 
socială, în sistemul asigurărilor pentru şomaj prin 
încheierea unui contract de asigurare de şomaj în 
condiţiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 76/2002 
privind asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi în sistemul asigurărilor de 
sănătate, în condiţiile prevăzute de lege”. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

Armonizare cu 
Directiva 
2010/41/UE. 

6. Art. II.- Prezenta lege intră în vigoare la 30 de 
zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României. 

Nemodificat  
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7. Art.III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cele aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
 

Art.III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cele 
aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia 
prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. 
 
 

Tehnică legislativă 

8 Prezenta lege transpune în legislaţia naţională 
prevederile articolului 2 al Directivei 
2010/41/UE a Parlamentului european şi a 
Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate 
independentă şi de abrogare a Directivei 
86/613/CEE a Consiliului, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L180 din 
15 iulie 2010. 

Nemodificat  

 
 

http://art.hi/
http://art.hi/
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