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CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială          2 martie 1998 
            Nr. 70 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind  aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/1997 pentru 

reglementarea  plăţii premiilor anuale, a  celui de al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, suportate 
din fondul de salarii  

 
 

   În urma  examinării proiectului de Lege privind  aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.81/1997 pentru reglementarea  plăţii premiilor anuale, a  celui de al 13-lea salariu sau a altor sume de această natură, 
suportate din fondul de salarii  în şedinţa din  25 februarie 1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi 
adoptare cu următoarele amendamente: 
 

  Nr. crt. Text iniţial Amendamentul propus 
    (autorul) 

       Motivare 

     1. Titlul legii 
Lege privind  aprobarea  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.81/1997 pentru 
reglementarea  plăţii premiilor anuale, a  
celui de al 13-lea salariu sau a altor 
sume de această natură, suportate din 
fondul de salarii care, de regulă, se 
acordă la finele anului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 365 din 17 decembrie 1997. 
 

Comisia propune: 
Titlul legii 
“Lege privind  aprobarea  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.81/1997 pentru 
reglementarea  plăţii premiilor anuale 
sau a altor sume de această natură, 
suportate din fondul de salarii care, de 
regulă, se acordă la finele anului.”  
 
Autor: deputat Şerban George 

 
s-a eliminat expresia “a  celui de al 
13-lea salariu”   
- motivare : pentru  o mai clară 
formulare  
-  Comisia a  propus  ca titlul 
ordonanţei înscris în  titlul legii de 
aprobare  să fie  cel din Monitorul 
Oficial , care este actul oficial şi 
nu cel din  textul Senatului 
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      2. Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.81 din 17 
decembrie 1997 pentru reglementarea  
plăţii premiilor anuale, a  celui de al 13-
lea salariu sau a altor sume de această 
natură, suportate din fondul de salarii 
care, de regulă, se acordă la finele 
anului, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 365 din 17 
decembrie 1997. 
 

Comisia propune: 
“Articol unic.- Se aprobă    Ordonanţa  
de urgenţă a Guvernului nr.81 din 17 
decembrie 1997 pentru reglementarea  
plăţii premiilor anuale sau a altor sume 
de această natură, suportate din fondul 
de salarii care, de regulă, se acordă la 
finele anului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 
17 decembrie 1997.” 
Autor: deputat George Şerban  
 

 
s-a eliminat expresia “a  celui de al 
13-lea salariu”  
 pentru  o mai clară formulare şi 
pentru  conformitate cu titlul legii 
adoptat de comisie 

    3. Art.1. (1) Regiile autonome şi societăţile 
comerciale care la data intrării în vigoare 
a prezentei Ordonanţe de  Urgenţă au 
capital majoritar de stat şi care, potrivit 
balanţelor de verificare şi a declaraţiilor 
pentru impozitul pe profit la data de 31 
octombrie a anului în curs, au înregistrat 
pierderi sau plăţi restante faţă de bugetul 
de stat, bugetul de asigurări sociale de 
stat, bugetele locale sau bugetele 
fondurilor speciale, nu au  dreptul de a 
plăti, la finele anului, premiul anual,  al 
13-lea salariu , sau orice alte sume de 
această natură suportate din fondul de 
salarii. 
 
 
 
 
 
 

Comisia propune : 
“Art.1. (1) Regiile autonome şi 
societăţile comerciale, care au capital 
majoritar de stat şi care, potrivit 
balanţelor de verificare şi declaraţiilor 
pentru impozitul pe profit la data de 31 
octombrie a anului în curs, au înregistrat 
pierderi sau plăţi restante faţă de bugetul 
de stat, bugetul de asigurări sociale de 
stat, bugetele locale sau bugetele 
fondurilor speciale, nu au  dreptul de a 
plăti, la finele anului, premiul anual, , 
sau orice alte sume de această natură 
suportate din fondul de salarii.” 
 
Autori : deputaţii Ion Lazia , George 
Şerban 
 
 
 
 

 S-a eliminat sintagma “la data 
intrării în vigoare a prezentei 
Ordonanţe de  Urgenţă”,  litera  
“a”  şi  expresia “al 13-lea salariu” 
  cu motivarea : 
-  dacă ar fi rămas în text sintagma 
“la data intrării în vigoare a 
prezentei Ordonanţe de  Urgenţă”,  
ar fi însemnat  o îngheţare a  
aplicării ordonanţei numai la 
regiile autonome şi societăţile 
comerciale existente  la data 
intrării în vigoare a   prezentului 
act normativ 
- pentru  claritatea  textului şi 
pentru uniformitate  faţă de titlu 
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   (2) - Pentru regiile autonome şi 
societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat, prevăzute la alin.(1), 
societăţile bancare nu vor elibera sumele 
aferente premiului anual, celui de al 13-
lea salariu  sau alte sume de această 
natură suportate din fondul de salarii. 
 
(3) - Pentru regiile autonome şi 
societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat, altele decât cele 
prevăzute  la alin. (1), societăţile bancare 
vor elibera sumele aferente premiului 
anual, al celui de al 13-lea salariu sau 
alte sume de această natură suportate din 
fondul de salarii numai pe baza  
documentelor menţionate la acelaşi 
alineat, avizate de serviciile publice 
descentralizate ale Ministerului 
Finanţelor, din  care  să rezulte că sunt 
îndeplinite condiţiile cerute de 
prevederile prezentei Ordonanţe de 
Urgenţă.  

(2) - Pentru regiile autonome şi 
societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat, prevăzute la alin.(1), 
societăţile bancare nu vor elibera sumele 
aferente premiului anual, sau alte sume 
de această natură suportate din fondul de 
salarii. 
  Autor:  deputat George Şerban 
 
(3) - Pentru regiile autonome şi 
societăţile comerciale cu capital 
societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat, altele decât cele 
prevăzute  la alin. (1), societăţile bancare 
vor elibera sumele aferente premiului 
anual,  
sau alte sume de această natură suportate 
din fondul de salarii numai pe baza  
documentelor menţionate la acelaşi 
alineat, avizate de serviciile publice 
descentralizate ale Ministerului 
Finanţelor, din  care  să rezulte că sunt 
îndeplinite condiţiile cerute de 
prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

 
s-a eliminat  expresia “celui de al 
13-lea salariu “ 
 motivare:  
pentru uniformitate  faţă de titlu 
 
 
 
 
 
s-a elimiat textul: “al celui de al 
13-lea salariu” 
pentru uniformitate  faţă de titlu 
s-a  scris  “ordonanţă de urgenţă” 
cu literă mică la început de cuvânt, 
pentru corectitudine din punctul de 
vedere al limbii române şi  
concordanţă  cu textul din 
Monitorul Oficial, care este actul 
oficial. 
 
 
 
 

    4.  Art.2. - În cazul în care unităţile 
prevăzute la art.1, alin. (1) potrivit 
bilanţului contabil la 31 decembrie  
înregistrează profit şi nu au plăţi restante 
faţă de bugetele prevăzute la acelaşi  
alineat, pot acorda drepturile respective 
după aprobarea bilanţului contabil 
aferent anului expirat potrivit legii.  

 Comisia propune : 
“Art.2 În cazul în care unităţile 
prevăzute la art.1  alin. (1), potrivit 
bilanţului contabil la 31 decembrie  
înregistrează profit şi nu au plăţi restante 
faţă de bugetele prevăzute la acelaşi  
alineat, pot acorda drepturile respective 
după aprobarea bilanţului contabil 

 
 S-a eliminat virgula”,” de după 
cifra 1 din rândul al doilea, 
 s-a înscris virgula “,” după alin. 
(1), pentru corectitudine 
gramaticală şi concordanţă cu 
textul ordonanţei din Monitorul 
Oficial,  care este actul oficial. 
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aferent anului expirat potrivit legii. 
    

   5. Art.3.- Nerespectarea prevederilor art.1 
şi 2 atrage sancţionarea persoanelor 
vinovate cu amendă contravenţională  de 
100 milioane lei, precum şi recuperarea 
sumelor acordate, de natura celor 
prevăzute mai sus, din fondul de salarii 
aferent trim.I. al anului următor. 
 

 Comisia propune: 
Art.3.- Nerespectarea prevederilor art.1 
şi 2 constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă  de la 50 la  100 
milioane lei, precum şi recuperarea 
sumelor acordate, de natura celor 
prevăzute mai sus, din fondul de salarii 
aferent trimestrului  I al anului următor. 
 
Autori: deputaţii  Lazia Ion, Kerekes 
Karoly. Iliescu Valentin. 

S-a înlocuit  textul :“atrage 
sancţionarea persoanelor vinovate 
cu amendă contravenţională  de 
100 milioane lei,” cu textul: 
 “constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă  de la 50 
la  100 milioane lei”  
Motivare: pentru corelare  cu alte 
acte normative în materie de 
amenzi, adoptate recent 
 

6. Art.5.- La data intrării  în vigoare a 
prezentei Ordonanţe de Urgenţă, orice 
dispoziţii contrare se abrogă 

Art.5.- La data intrării  în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, orice 
dispoziţii contrare  privitoare la data 
plăţii premiilor anuale sau a altor sume 
de această natură suportate din fondul de 
salarii se  abrogă. 
Autor:  deputat Smaranda Dobrescu 

S-a reformulat textul pentru mai 
multă precizie în aplicare 

 
În timpul dezbaterilor următoarele amendamente nu au fost acceptate: 

 
Nr. crt. Text iniţial Amendament propus 

     (autorul) 
  Motivare 

 
 1. 

 
Art.1 (1) Art.1. (1) Regiile autonome şi 
societăţile comerciale care la data 
intrării în vigoare a prezentei Ordonanţe 
de  Urgenţă au capital majoritar de stat 
şi care, potrivit balanţelor de verificare 
şi a declaraţiilor pentru impozitul pe 
profit la data de 31 octombrie a anului 

 
Art.1. (1) Regiile autonome şi societăţile 
comerciale care la data intrării în vigoare a 
prezentei Ordonanţe de  Urgenţă au capital 
majoritar de stat şi care, potrivit balanţelor de 
verificare şi a declaraţiilor pentru impozitul pe 
profit la data de 31 octombrie a anului în curs, 
au înregistrat pierderi sau plăţi restante faţă de 

 
Argumente pentru admitere: 
 
Pentru a se limita efectele la nivelul anului 
1997 
 
Argumente pentru respingere: 
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în curs, au înregistrat pierderi sau plăţi 
restante faţă de bugetul de stat, bugetul 
de asigurări sociale de stat, bugetele 
locale sau bugetele fondurilor speciale, 
nu au  dreptul de a plăti, la finele anului, 
premiul anual,  al 13-lea salariu , sau 
orice alte sume de această natură 
suportate din fondul de salarii. 

bugetul de stat, bugetul de asigurări sociale de 
stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor 
speciale, nu au  dreptul de a plăti, la finele 
anului 1997, premiul anual  sau orice alte sume 
de această natură suportate din fondul de 
salarii. 
 
Autor: deputat George Şerban 
 

Respins prin vot 

   2. Art.2. - În cazul în care unităţile 
prevăzute la art.1, alin. (1) potrivit 
bilanţului contabil la 31 decembrie  
înregistrează profit şi nu au plăţi 
restante faţă de bugetele prevăzute la 
acelaşi  alineat, pot acorda drepturile 
respective după aprobarea bilanţului 
contabil aferent anului expirat potrivit 
legii. 

Art.2. - În cazul în care unităţile prevăzute la 
art.1, alin. (1) potrivit bilanţului contabil la 31 
decembrie 1997  înregistrează profit şi nu au 
plăţi restante faţă de bugetele prevăzute la 
acelaşi  alineat, pot acorda drepturile 
respective după aprobarea bilanţului contabil 
aferent anului expirat potrivit legii. 
 
Autor: deputat George Şerban 

Argumente pentru admitere: 
 
Pentru a se limita efectele la nivelul anului 
1997 
 
Argumente pentru respingere: 
 
Respins prin vot  

3 Art.4.- Instituţiile publice din sectorul 
bugetar şi regiile autonome cu specific 
deosebit pot acorda premiu anual 
prevăzut de reglementările în vigoare, în 
două tranşe egale, după cum urmează:  
- în cursul lunii ianuarie a anului 
următor,prima tranşă; 
- până la finele semestrului I al anului 
următor, a doua tranşă. 

Art.4.- Instituţiile publice din sectorul bugetar 
şi regiile autonome cu specific deosebit pot 
acorda premiu anual pentru anul 1997 
prevăzut de reglementările în vigoare, în două 
tranşe egale, după cum urmează:  
Autor: deputat George Şerban 

Argumente pentru admitere: 
 
Pentru a se limita efectele la nivelul anului 
1997 
 
Argumente pentru respingere: 
 
Respins prin vot 

 
   PREŞEDINTE              SECRETAR    
     Valentin  Adrian Iliescu           Teodor Stanca 
 
 
 
Întocmit, 
 expert parlamentar  
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Jeniţa Naidin 


