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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
Bucureşti, 25.09.2018 
Nr. 4c-2/298 

 Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

Bucureşti, 25.09.2018 
Nr. 4c-9/224 

CĂTRE 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTA ȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a 
acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu, transmisă Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, pentru dezbatere pe fond, cu 
adresa nr. Plx 122/2018 din 14 martie 2018. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 

  

PREŞEDINTE, 

Marius - Constantin BUDĂI 

 

PREŞEDINTE, 

Adrian SOLOMON 
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 

Bucureşti, 12.09.2018 
Nr. 4c-2/198 

 Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 
Bucureşti, 12.09.2018 
Nr. 4c-9/224 

 
Plx 122/2018 

 
RAPORT COMUN 

asupra 
propunerii legislative privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital 

integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 
fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind 
posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 
13-lea şi al 14-lea salariu, transmisă cu adresa nr. Plx 122/2018 din 14 martie 
2018 şi înregistrată la comisii sub nr.4c-2/198, respectiv 4c-9/224. 

La întocmirea prezentului raport comun s-au avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social 
- avizul favorabil  al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităţilor naţionale 
- avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii 
- avizul negativ al Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare 
- punctul de vedere al Guvernului. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 
legal privind posibilitatea acordării celui de-al 13-lea şi al 14-lea salariu de către 
societăţi cu capital integral privat, în vederea creşterii puterii de cumpărare şi, 
implicit, a calităţii vieţii salariaţilor, a interesului acestora fată de locul de muncă 
şi pentru sprijinirea capitalului autohton. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12 martie 

2018. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru buget finanțe și bănci au examinat propunerea legislativă şi 
documentele conexe, în şedinţa din data de 12 septembrie 2018, iar membrii 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în ședința din 27 august 2018. 

La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci și-au înregistrat 
prezența un număr de 22 deputați din totalul de 24 de membri, iar la lucrările 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială un număr de 14 deputaţi din totalul 
de 22 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice și ai Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale. 

 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, din următoarele 
considerente: 

- măsura de a acorda dreptul societăților cu capital integral privat de a 
deduce din impozitul pe profit datorat cheltuielile salariale ocazionate de 
acordarea celui de al 13-lea și al 14-lea salariu este susceptibilă de a reprezenta o 
măsură de natura ajutorului de stat, prin favorizarea societăților cu capital 
integral privat, acordarea acesteia putându-se realiza numai cu respectarea 
legislației în domeniul ajutorului de stat. 
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  - cuantificarea impactului fiscal de primă rundă asupra încasărilor 
bugetare implică un grad ridicat de incertitudine, deoarece nu există raportări 
statistice cu privire la numărul salariaților ce vor putea beneficia de acordarea 
celui de al 13-lea si cel de al 14-lea salariu. 
  - nu reiese existența, la momentul actual, a unei interdicții aplicabile 
operatorilor economici vizați de text de a acorda cel de al 13-lea și cel de al 14-
lea salariu. În măsura în care nu există o astfel de interdicție, textul este de 
natură de a institui anumite restricții în acest sens (de exemplu, condiția ca 
societatea comercială să înregistreze profit în anul în curs), fiind posibil a se 
considera că se încalcă art.45 și art.135 din Constituția României, republicată, în 
măsura în care limitarea nu respectă cerința proporționalității cu scopul propus. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 

             
PREŞEDINTE, 

Marius - Constantin BUDĂI 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

SECRETAR, 
Andrei POP 

 SECRETAR, 
Violeta RĂDUŢ 

 
 

 

 

 

 

Şef serviciu  Giorgiana Ene 
Expert parlamentar Cristina Dicu 

 

Consilier parlamentar 
Lidia Vlădescu 
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