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București, 26.10.2022 
Nr. 4c-3/132/2019 

  
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea 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. P.L.x. 
197 din 27 martie 2019. 
 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. 
     

 
 
 

PREŞEDINTE, 
SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 

simona.tirzioru
Original
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R A P O R T      S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea 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 a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea 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. P.L.x. 197 din 27 

martie 2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/132 din 28 martie 2019. 

          Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1193/19.12.2018, avizează favorabil 

propunerea legislativă, cu observații și propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din 25.03.2019 în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 

 Guvernul, prin adresa nr. 335/18.03.2019, nu susține adoptarea proiectului 

de Lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor prevederi 
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din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2008, în vederea majorării numărului 

de persoane angajate cu contract individual de muncă, în cazul persoanelor fizice 

autorizate şi în cazul întreprinderilor individuale. 

 Comisia pentru industrii și servicii a examinat proiectul de Lege în ședința 

din 09.04.2019. La lucrările comisiei au fost prezenți 16 deputați din totalul de 20 

membri ai comisiei. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de 

Lege deoarece există posibilitatea migrării contribuabililor persoane fizice către 

contribuabilii persoane fizice autorizate, unde cota de impozitare este de 10% față 

de 16%. După cum s-a precizat în Nota de fundamentare a OUG 44/2008, acest act 

normativ cuprinde dispoziții care conduc la simplificarea procesului de autorizare 

și înregistrare a celor care doresc să desfășoară o activitate economică în una dintre 

cele mai simple forme ale acesteia, fiind destinat, în principal, reglementării 

desfășurării activității economice în mod individual și independent. 

 În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentului Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a 

participat, în calitate de invitați domnul Radu-Ștefan Oprea, ministru și domnul 

Sorin Valeriu Naș, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului de Afaceri, 

Comerț și Antreprenoriat. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 Conform prevederilor 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. 
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* 

* * 

 În temeiul articolului 7 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, în ședința din data de 17.05.2021, plenul 

Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisia sesizată în 

fond. 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare membrii Comisiei 

pentru industrii şi servicii au reexaminat proiectul de lege în ședința din data de 

25.10.2022.  

La ședință au participat deputați conform listelor de prezență.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

industrii și servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, menținerea raportului 

inițial, respectiv respingerea proiectului de lege.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 În conformitate cu art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR 

    SÁNDOR BENDE    BOGDAN-GHEORGHE TRIF 

 

 
 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 


