GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
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.

În contextul menţinerii crizei economico-financiare actuale, care a afectat şi afectează în continuare
nu numai sectorul economic ci şi largi categorii sociale din România,
având în vedere nevoia stringentă de redresare economică în condiţiile actualei crize economice
mondiale, resimţită foarte puternic şi la nivelul economiei naţionale,
pentru crearea condiţiilor de acces la protecţie socială şi sprijin financiar pentru o importantă
categorie de cetăţeni care desfăşoară activităţi economice în mod obişnuit în sprijinul persoanelor care
lucrează în mod independent fiind autorizate în condiţiile legii,
în vederea transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor 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,
având în vedere scrisoarea Comisiei Europene C (2012) 6700/23 final de punere în întârziere
privind neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei
2010/41/UE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE (cauza 2012/0399);
având în vedere că, în cazul neadoptării tuturor actelor naţionale care asigură transpunerea integrală
a directivei, Comisia poate continua acţiunea în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prin transmiterea
avizului motivat, acordând statului membru, de regulă, un termen de 2 luni pentru conformare. În cazul în
care, după expirarea acestui termen, statul membru nu a adoptat toate măsurile, Comisia poate sesiza
CJUE;
având în vedere că în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin răspunsul la
scrisoarea de punere în întârziere în Cauza 2012/0399, respectiv de neadoptare a actului de modificare a
OUG nr. 44/2008, există riscul continuării procedurii de infringement prin transmiterea avizului motivat,
şi, ulterior, prin sesizarea CJUE, care poate impune în sarcina statului membru plata unei sume forfetare
şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu.
ţinând cont că aceste măsuri constituie o situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi
imediat,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
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:
1. La articolul 2, literele g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
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”g) întreprindere individuală – întreprindere economică, fără personalitate juridică, organizată de
un întreprinzător persoană fizică; lucrătorii independenţi aşa cum sunt definiţi de art. 2 lit.b) din Directiva
2010/41/EU.
i) persoană fizică autorizată – persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate
economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă; lucrătorii independenţi aşa cum sunt
definiţi de art. 2 lit.a) din Directiva 2010/41/EU.”
2. La articolul 2, după litera i) se introduce o literă nouă, litera 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 fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la
activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini
complementare, în condiţiile legii.”
3. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul (71), cu următorul cuprins:
” Art.71 – (1) Persoanele prevăzute la art. 7 – (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 proprie răspundere şi a
certificatului de căsătorie.
(2) – Încetarea activităţii soţiei/soţului se menţionează în registrul comerţului în termen de 15 zile,
pe baza declaţiei pe proprie rîspundere a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate”
4.

După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 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.”
Art. II. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României.
Prezenta ordonanţă de urgenţă 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.
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 cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de
urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.
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