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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.25 din Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările 

ulterioare (b576/l 5.12.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.25 

din Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare 

(b576/15.12.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.01.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ cu 

următoarea motivare:

• trebuie făcută distincţie între diferitele roluri pe care statele de salarii le au ca 

documente justificative. Astfel, acestea stau la baza înregistrării în contabilitate a 

cheltuielilor cu salariile şi a obligaţiilor fiscale aferente, sunt utilizate în instanţele de 

judecată în scopul solicitării unor drepturi de pensii, respectiv sunt utilizate la stabilirea 

drepturilor de pensie şi a altor drepturi de natură socială. De asemenea, este necesar să se
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facă diferenţa între aceste documente contabile, care atestă drepturile salariale, şi declaraţiile 

fiscale, care reflectă obligaţiile fiscale ce reprezintă venituri la bugetul statului şi bugetele de 

asigurări sociale şi de sănătate. Astfel, deşi, aparent, informaţiile conţinute sunt aceleaşi, 

acestea sunt utilizate în domenii diferite - calculul drepturilor de pensii sau cel al colectării 

veniturilor bugetare. în plus, perioada de arhivare a declaraţiilor fiscale este specifică 

legislaţiei fiscale, fiind asociată cu perioada de prescripţie reglementată prin acte normative 

aferente (Codul de procedură fiscală), în timp ce documentele justificative de natura statelor 

de salarii au o utilizare mai îndelungată în timp şi nu sunt legate de termene de prescripţie;

• în redactarea textului propus spre completare, iniţiatorul indică doar formularul 205 - 

Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi 

câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit ca modalitate suficientă de 

declarare a informaţiilor referitoare la drepturile salariale, însă, începând cu data de 1 

ianuarie 2017, aceasta a înlocuită cu formularul 112 - Declaraţie privind obligaţiile de plată 

a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, 

din punct de vedere al obligaţiei de declarare a acestor informaţii specifice. Prin urmare, 

reducerea perioadei de arhivare a statelor de plată a salariilor de la 50 de ani la 5 ani poate 

produce efecte negative raportat la stabilirea drepturilor de pensie şi a altor drepturi de 

natură socială.

Preşedinte, 

Bogdan SIM ION/
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