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propunerii legislative privind participarea salaria|:ilor la profit, precum $i 
pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal

L649/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i 
pia^a de capital, prin adresa nr. 1649/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra propunerii legislative 
privind participarea salariapilor la profit, precum pentru modificarea Legii 
nr.127/2015 privind Codul fiscal, inifiata de Dohotaru Adrian-Octavian - deputat 
Independent; Manole Petre-Florin - deputat PSD; Minzatu Roxana - deputat PSD; Simonis 
Alfred - Robert - deputat PSD; Solomon Adrian - deputat PSD.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare instituirea unor masuri 
pentru participarea salariafilor la profitul net al angajatorului. Angajatorul are obligafia de a 
distribui salariafilor, cu titlu de participare la profit, suplimentar fafa de salariu §i celelalte 
drepturi bane§ti, o parte din profitul net realizat pentru un anumit exercifiu financiar anual.

Beneficiarii acestei masuri sunt salariafii care au vechime de minimum 12 luni m 
relafia de munca cu acel angajator, neintrerupta sau intrerupta numai de suspendarea 
temporara a contractului individual de munca din motive de concediu pentru incapacitate 
temporara de munca, concediu pentru ingrijirea copilului sau alte motive neimputabile 
salariatului. Partea de profit net realizat care se aloca participarii la profit a salariafilor este 
de 7,5% din profitul net realizat. Sumele acordate salariafilor cu titlul de participare la profit 
reprezinta venituri asimilate salariilor ^i sunt supuse impozitului pe venit.

Prin propunerea legislative se modifica ^i Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in 
sensul scutirii de impozit pe profit a sumelor acordate salariatilor ca participare la profit.

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislative.
Pertile reprezentate in plenul Consiliului Economic si Social au formulat puncte de 

vedere diferite.



La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, reprezentanti ai 
Ministerului Finanpelor Publice.

In ^edinfa din data de 27.10.2020, desfa^urata prin mijloace electronice, in 
conformitate cu prevederile art.lSS^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 
5i completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat propunerea legislative §[ avizele 
primite au hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezen^i [un vot „pentru'’, 9 voturi 
"impotriva"), sa adopte raport de respingere.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i piaja de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului. raportul de respingere §i propunerea 
legislativa.

In raport cu obiectui de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1] din 
Constitupa Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) din Constitupa Romaniei §i ale art 92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, 
Senator ViorelArca^

Secretar,
Senator Romulus Bulacu
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