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                      București, 28.09.2021 

                   Nr.4c-3/76/2021 
      AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal 

  

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci, care este sesizată în fond cu proiectul de Lege privind participarea salariaţilor 
la profit, precum şi pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal, transmis cu adresa nr. 
P.L.x. 72/2021 din 01 februarie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/76/2021 din 02 februarie 
2021. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1051/14.10.2020, avizează negativ proiectul de lege cu 
observații și propuneri.  

Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 9087/24.09.2020, transmite următoarele puncte 
de vedere: 
 Reprezentanții părții sinducale au votat pentru avizarea favorabilă a proiectului; 
 Reprezentanții părții patronale și reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale 

societății civile au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului. 
Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, cu respectarea 

prevederilor art. 115 alin. (5) din Constituția României republicată. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea pentru angajatori a obligaţiei de a 
distribui salariaţilor, cu titlu de participare la profit, o parte din profitul net realizat pentru un anumit 
exerciţiu financiar. Totodată, această participare la profit este condiţionată de o anumită vechime în 
muncă a salariaţilor si sunt stabilite o cotă minimă şi una maximă din profit ce ar urma să se 
repartizeze salariaţilor. De asemenea, este preconizată acordarea unor facilităţi fiscale pentru 
angajatori şi salariaţi, ca urmare a participării salariaţilor la profit. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 28 septembrie 2021. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă 
a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
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