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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

          COMISIA JURIDICĂ, 
   DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                    Bucureşti, 10 februarie 2021 
                     Nr. 4c-13/142/02.02.2021 
                     PLx. 72/2021 

 
 
 

A V I Z  
referitor la Proiectul de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi 

pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare 
cu Proiectul de Lege privind participarea salariaţilor la profit, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal, trimis cu adresa nr. PLx. 72 din 1 
februarie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub          
nr.4c-13/142 din 2 februarie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile 
art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit inițiativa 
legislativă, în ședința din 28 decembrie 2020. 

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. 

În şedinţa on-line din data de 10 februarie 2021, potrivit art. 61 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa 
legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul cu punctele 
de vedere diferite ale reprezentanților Consiliului Economic şi Social, transmis prin 
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adresa cu nr.9087 din 24 septembrie 2020 şi avizul negativ al Consiliului Legislativ, 
transmis prin adresa cu nr.1051 din 14 octombrie 2020. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor organice. 

 

                      
 

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
                                                        
                  Mihai-Alexandru Badea           Cristian-Tudor Băcanu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 


