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PRIM MINISTRU -

Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, iniţiată de domnul deputat USR 
PLUS Beniamin Todosiu şi domnul senator USR PLUS Andrei Postică 

împreună cu un grup de parlamentari USR PLUS (Bp.225/2021, 
L293/2021).

I. Principalele reglementări

Prin iniţiativa legislativă se propune recunoaşterea activităţii 
desfăşurate de către persoanele titulare de PFA drept vechime în muncă şi, 
după caz, vechime în specialitate, întrucât şi acestea cotizează la sistemul 
public de pensii şi de sănătate ca oricare alte persoane.

Se propune, astfel, completarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă 

nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou articol, 
art. 18\ cu următorul cuprins:

„Art. 18^
(1) Activităţile economice desfăşurate de persoana fizică ca PFA 

constituie vechime în muncă şi, după caz, vechime în specialitate.



A r-

(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^m^care-REA^nu~a-avut-activitate—generatoare~de 

venit sau a avut activitatea suspendată."

ILPropuneri

Considerăm că este oportună modificarea art. 18^ alin. (1) astfel:
„Perioada în care persoana fizică autorizată desfăşoară activităţi 

economice în temeiul prezentei ordonanţe constituie vechime în muncă, şi 
după caz, vechime în specialitate cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în 

anul precedent a căror valoare este cel puţin egală cu 12 salarii 
minime brute pe ţară.

b) este înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu un 
singur cod CAEN de activitate.''

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative cu propunerile de la punctul II.

Cu stimă,

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 
Preşedintele Senatului


