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AVIZ 
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 industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, 
care va fi transmis Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru buget, finanțe și 
bănci, care sunt sesizate 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. 
P.L.x.122/2018 din 14 martie 2018, înregistrată sub nr.4c-3/141 din 15 martie 2017. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.889/18.10.2017, avizează favorabil  propunerea legislativă. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 
12 martie 2018. 
 Propunerea legislativă are ca obiect posibilitatea acordării celui de-al 13-lea și al 14-lea salariu 
de către societăți cu capital privat, în vederea creșterii puterii de cumpărare și, implicit, a calității 
vieții salariaților, a interesului acestora față de locul de muncă și pentru sprijinirea capitalului 
autohton. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 27 martie 2018. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
negativă a propunerii legislative cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz . 
 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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la propunerea legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu 

 
Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente admise Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Titlul  

LEGE  
privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral 

privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu 
 

Titlul  
LEGE  

privind posibilitatea societăților comerciale cu 
capital integral sau majoritar privat de a acorda al 

13-lea și al 14-lea salariu 
 

Autor: Sitterli Ovidiu Ioan 

 

2. Art.1. – Prezenta lege reglementează posibilitatea acordării de către 
societățile comerciale cu capital privat, a celui de al 13-lea și al 14-
lea salariu. 
 

Art.1. – Prezenta lege reglementează posibilitatea 
acordării de către societățile comerciale cu capital 
integral sau majoritar privat, a celui de al 13-lea și 
al 14-lea salariu. 
 
Autor: Sitterli Ovidiu Ioan 

 

3. Art.2. – Societățile comerciale cu capital integral privat pot acorda 
al 13-lea și al 14-lea salariu în următoarele condiții: 
 
 
 
 
a) societatea comercială a înregistrat profit în anul fiscal în curs; 
b) cheltuielile salariale ocazionate de acordarea celui de al 13-lea și 
al 14-lea salariu, sunt deductibile din impozitul pe profit datorat, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
c) cheltuielile salariale ocazionate de aplicarea prevederilor 
prezentei legi nu trebuie să depășească: 
1. 20% din totalul impozitului pe profit datorat; 

Art.2. – Societățile comerciale cu capital integral sau 
majoritar privat pot acorda al 13-lea și al 14-lea 
salariu în următoarele condiții: 
 
Autor: Sitterli Ovidiu Ioan 
 
a) Nemodificat 
b) Nemodificat 
 
 
 
c) Nemodificat 
 

 



 3 

2. 0,5% din cifra de afaceri. 1. Nemodificat 
2. Nemodificat 

4. Art.3. – Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit potrivit 
prevederilor prezentei legi, se raportează în următorii 7 ani 
consecutiv. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea 
înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată 
a impozitului pe profit. 

Nemodificat  

5. Art.4. – Societățile comerciale care optează pentru acest tip de 
remunerare vor efectua plățile după cum urmează: 
a) cel de al 13-lea salariu va fi acordat în perioada 15-30 decembrie 
a fiecărui an; 
b) cel de al 14-lea salariu va fi acordate în perioada 15-30 iunie a 
anului următor. 

Nemodificat  

6. Art.5. – Societățile comerciale cu capital integral privat, au 
posibilitatea de a acorda doar al 13-lea salariu sau și al 14-lea 
salariu, în condițiile prevăzute la art.2 din prezenta lege. 
 

Art.5. – Societățile comerciale cu capital integral sau 
majoritar privat, au posibilitatea de a acorda doar al 
13-lea salariu sau și al 14-lea salariu, în condițiile 
prevăzute la art.2 din prezenta lege. 
 
Autor: Sitterli Ovidiu Ioan 

 

7. Art.6. – Prevederile prezentei legi nu se aplică societăților 
comerciale care se află în procedură de insolvență, faliment sau 
reorganizare. 

Nemodificat  

8. Art.7. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Guvernul va emite o Hotărâre de Guvern pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
prezentei legi. 

Nemodificat  

 
 

 

 

 


