
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din
Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
economice de către persoane fizice

Restructurarea economiei româneşti, dezvoltarea şi consolidarea
proprietăţii private şi a liberei iniţiative a necesitat constituirea unui cadru juridic
adecvat pentru stimularea spiritului antreprenorial al persoanelor fizice, pentru
dezvoltarea şi diversificarea activităţilor acestora în domeniile producţiei şi
serviciilor în condiţii de competitivitate şi recunoaştere a dreptului de practicare a
acestor activităţi, fapt realizat prin Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice şi  prin Hotărârea
Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 507/2002.

Potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 507/2002, persoanele fizice care
desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale care au
obţinut autorizaţii eliberate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea
şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările
şi completările ulterioare, îşi pot desfăşura activitatea în baza acestora o perioadă
de un an de la data intrării în vigoare a Legii nr. 507/2002. Până la expirarea
termenului de un an, în vederea continuării activităţii, este necesară obţinerea unei
autorizaţii în condiţiile Legii nr. 507/2002.

Din discuţiile purtate cu reprezentanţii primăriilor au rezultat o serie de
dificultăţi în aplicarea prevederilor Legii nr. 507/2002, primăriile estimând că ar fi
în imposibilitatea preschimbării până la data de 6 noiembrie 2003 a autorizaţiilor
emise în baza Decretului-lege nr. 54/1990 pentru persoanele fizice şi asociaţiile
familiale, principala cauză fiind lipsa dovezii calificării pentru majoritatea
persoanelor autorizate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 507/2002, procedura
autorizării persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale fiind considerată de către
primării costisitoare, prin raportare la veniturile solicitanţilor şi mai complicată
decât cea a înfiinţării unei societăţi comerciale.

Totodată, elaborarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 507/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2003, a necesitat
consultări îndelungate cu instituţiile implicate în procesul de implementare a
prevederilor Legii nr. 507/2002, fapt ce a condus la întârzierea apariţiei acestora,



2

astfel încât timpul rămas la dispoziţia agenţilor economici a fost insuficient pentru
intrarea în legalitate a acestora.

Având în vedere cele precizate, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 119/2003 s-a prevăzut prelungirea până la data de 30 iunie 2004 a perioadei
necesare preschimbării autorizaţiilor emise în baza Decretului-lege nr. 54/1990
pentru asociaţii familiale şi persoane fizice, realizându-se astfel o armonizare a
prevederilor Legii nr. 507/2002 cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru
înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată, cu modificările
ulterioare, în sensul stabilirii aceluiaşi termen final pentru preschimbarea
documentelor de înregistrare/înfiinţare.

Cazul excepţional care a justificat adoptarea acestei reglementări prin
ordonanţă de urgenţă constă în faptul că până la acel moment s-a realizat
preschimbarea unui număr redus de autorizaţii emise în baza Decretului-lege nr.
54/1990 pentru asociaţii familiale şi persoane fizice, fiind imposibilă respectarea de
către primării a termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea
nr. 507/2002. Nepreschimbarea în termen a autorizaţiilor emise în baza
Decretului-lege nr. 54/1990 ar fi condus la imposibilitatea desfăşurării în mod legal
a activităţilor economice de către un număr mare de asociaţii familiale şi persoane
fizice, cu influenţe negative asupra mediului de afaceri.

Prin Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea
nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către
persoane fizice, termenul a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2004.                                                                                                    

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2003 pentru
prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice.


