PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

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
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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
completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, lit.
i ), 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;”
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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 proprie răspundere
a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.”
3. După articolul 21 se introduce un nou articol, art. 211, cu
următorul cuprins:
–
Soţia/soţul
titularului
întreprinderii
„Art.
211.
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 sistemul
asigurărilor 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.”
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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.
*
* *
Prezenta lege transpune în legislaţia naţională prevederile articolului 2 din Directiva
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.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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