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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

Comisia pentru industrii  Comisia pentru politică economică,   Comisia pentru muncă, 
 și servicii      reformă și privatizare        și protecție socială 
    Nr. 4c-3/493/2021        Nr. 4c-1/375/2021        Nr. 4c-2/755/2021 
 

 
București, 22.03.2022 

 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege proiectul de 

Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 

desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, transmis cu adresa nr. PL-x 449 

din 13 octombrie 2021. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
      

 

 

 
 PREȘEDINTE,      PREȘEDINTE,              PREȘEDINTE, 

         SÁNDOR BENDE         COSTEL-NECULAI DUNAVA        ADRIAN SOLOMON 

 

 
 
 

mihaela.mihai
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 
 

 Comisia pentru industrii  Comisia pentru politică economică,     Comisia pentru muncă, 
             și servicii      reformă și privatizare           și protecție socială 
               Nr. 4c-3/493/2021        Nr. 4c-1/375/2021          Nr. 4c-2/755/2021 
 

 
București, 22.03.2022 

 
 
 

 
 

R A P O R T      C O M U N 
asupra proiectului de Lege proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale  

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare au fost sesizate și Comisia pentru muncă și protecție socială, au 
fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, transmis cu adresa nr. PL-x 449 
din 13 octombrie 2021.    
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 516 din 30.06.2021, avizează negativ propunerea 
legislativă.  
 Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 4623 din 16.06.2021, avizează favorabil 
proiectul de act normativ. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituția României, republicată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 04.10.2021. 
 Guvernul, prin adresa nr. 1828/BPSG/29.09.2021, susține adoptarea inițiativei legislative. 
 Comisia juridică, de disciplină și imunități, în ședința din data de 02.02.2022, a avizat 
negativ proiectul de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.44/2008 cu un nou articol, art.181, preconizându-se recunoaşterea activităţii 
economice desfăşurate de persoana fizică ca PFA, ca fiind vechime în muncă şi, după caz, vechime 
în specialitate, precum şi stabilirea sensului expresiilor „vechime în muncă” şi „vechime în 
specialitate”, ambele având înţelesul de perioada în care PFA a desfăşurat activitate economică şi a 
achitat contribuţiile, taxele şi impozitele prevăzute de lege, nefiind luată în considerare perioada în 
care nu a fost desfăşurată activitate generatoare de venit sau activitatea a fost suspendată. 
 În conformitate cu prevederile art. 62, ale art. 64, art. 54 alin. (3) teza I și ale art. 131 alin. 
(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
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membrii Comisiei pentru politică, economică, reformă și privatizare și membrii Comisiei pentru 
muncă și protecție socială au examinat proiectul de lege în ședința comună din 08.03.2022.  
 Din numărul total de 18 membri ai Comisiei pentru politică, economică, reformă și 
privatizare  au participat la dezbateri 17 deputați.  
 La lucrările Comisiei pentru muncă și protecție socială, din numărul total de 19 membri ai 
acesteia au participat la dezbateri 18 deputați. 
 La lucrările celor două comisii a participat, în calitate de invitat, domnul Cătălin Boboc, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 
 În conformitate cu prevederile art. 63, ale art. 64 și ale art. 131 alin. (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 22.03.2022. La lucrările comisiei au 
fost prezenți deputați conform listei de prezență.  
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru industrii și servicii, 
Comisiei pentru politică, economică, reformă și privatizare și Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea 
proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 
şi întreprinderile familiale cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
         PREȘEDINTE,       PREȘEDINTE,                 PREȘEDINTE, 

      SÁNDOR BENDE            COSTEL-NECULAI DUNAVA            ADRIAN SOLOMON 

 

 

 

   SECRETAR,             SECRETAR,      SECRETAR,  

  OANA-MARCIANA ÖZMEN  BOGDAN-ALIN STOICA  DAN CONSTANTIN ȘLINCU 

 

 

 
 Șef birou,     Șef serviciu,     Șef birou, 
            Cristina Neicu        Lidia-Graziella Segărceanu              Lidia Vlădescu 
 
 
 
            Consilier parlamentar, 
                       Alina Cristina Hodivoianu 



ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivarea 

1.  Titlul legii 
LEGE 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale 

Nemodificat   

2.  Articol unic. - După articolul 18 din 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, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, se 
introduce un nou articol, art.181, cu următorul cuprins: 

Articol unic. - După articolul 18 din 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, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările 
ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 181, cu 
următorul cuprins: 
Autori: Comisia pentru politică economică, reformă și 
privatizare, Comisia pentru muncă și protecție socială 

Modificări de 
tehnică legislativă 
care constau în 
redarea integrală a 
evenimentelor 
legislative 
survenite asupra 
actului normativ, 
ulterior intrării sale 
în vigoare.  

3.  „Art.181. - (1) Activităţile economice desfăşurate de persoana 
fizică autorizată constituie vechime în muncă şi, după caz, 
vechime în specialitate dacă activitatea economică pe care o 
desfăşoară a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii 
vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu 12 salarii 
minime brute pe ţară şi este înregistrată la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului cu un singur cod CAEN de activitate 
sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte 
recunoaşterea vechimii. 
 
 
 
 
 

„Art.181. - (1) Perioada în care o persoană fizică autorizată 
desfăşoară activităţi economice în temeiul prezentei 
ordonanţe de urgenţă constituie vechime în specialitate cu 
îndeplinirea următoarelor condiţii: 
a) activitatea economică pe care o desfăşoară a produs 
venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror 
valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul 
minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii în 
anul respectiv; 
b)  este înregistrată la registrul comerţului cu un singur cod 
CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate 
pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii.” 
Autori: Comisia pentru politică economică, reformă și 
privatizare, Comisia pentru muncă și protecție social 

Pentru claritatea 
normei şi o mai 
bună structurare a 
textului. 



5 

 

(2) Vechimea în muncă şi, după caz, vechimea în specialitate este 
considerată perioada în care PFA a desfăşurat activitate 
economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale, 
nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut 
activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.” 

Nemodificat  
 

 


