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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, 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. Pl-x 122 din 14 martie 2018, 
înregistrată sub nr. 4c-1/93 din  15 martie 2018.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 12 martie 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 27 martie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării,                           
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii                           
şi propuneri, transmis cu adresa nr. 889 din 18 octombrie 2017 și avizul favorabil al 
Consiliului Economic și Social , cu observaţii şi o propunere de modificare, transmis cu 
adresa nr. 4642 din 26 septembrie 2017. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât, potrivit                
art. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, unul dintre principiile fiscalității  vizează la lit. a) ,,neutralitatea măsurilor 
fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, 
asigurând prin nivelul impunerii condiții egale investitorilor, capitalului român și străin;".  
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Astfel, reglementările propuse ar trebui să fie aplicabile tuturor contribuabililor, 
fără să se restrângă sfera de aplicare a acestora, prin introducerea unor condiții care să 
afecteze caracterul general al prevederilor. 

În acest sens, aplicarea reglementărilor propuse prin inițiativa legislativă ar institui 
un regim de impozitare discriminatoriu, în funcție de forma de proprietate, ceea ce ar 
contraveni principiului prevăzut la art. 3 lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Faţă de considerentele menționate mai sus , membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                                          
(2 voturi împotrivă și 2 abțineri),  avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

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