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CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL
t;

PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa privind participarea salariatilor la
profit, precum §i pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal
(b538/8.09.2020)
In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fiinctionarea
Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art.
11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i fimctionare, Consiliul Economic §i Social a fost
sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind participarea salariatilor la profit,
precum §i pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal (0538/8.09.2020).
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In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fiinctionarea
Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art.
22 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare, in sedinta din data de 24.09.2020,
desfasurata online, conform prevederilor HotarMi Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin
Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i
Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
> reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de
act normativ;
> reprezentantii

partii

patronale

si

reprezentantii

asociatiilor

§i

fimdaliilor

neguvemamentale ale societafii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a
proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:
•

in contextul economic actual §i al anilor ce vor urma, o astfel de initiativa este
inoportuna, mai ales pe fondul crizei economice §i sanitare, cand societatile trebuie sa
ia decizii rapide pentru reorientarea/ reorganizarea/ restructurarea activitatii (procesul

de consultare si de implicare a angajatilor in adoptarea deciziilor ar ingreuna sau chiar
ar face imposibila implementarea la timp a unor masuri, cu potential senmificativ de
consecinte negative). Cu titlu de exemplu, poate fi mentionata situatia generata de
pandemie, cand toti angajatorii au trebuit sa se replieze extrem de rapid pentru a
asigura fie continuitatea activitatii, fie minimizarea impactului generat de intreruperi;
•

conform Legii nr. 31/1990 privind societa^ile comerciale, republicata, cu modificarile
si comipletarile ulterioare, raspunderea pentru implementarea strategiilor, viabilitatea
fiecarei societati, organizarea activitatii cu scopul respectarii planului de afaceri §i a
bugetului anual, revine administratorilor, acestia fiind responsabili nu doar pentru
soarta angajatilor, ci §i fata de actionari si restul colaboratorilor, astfel incat deciziile
sa fie adoptate prompt si sa nu conduca la distorsiuni in lantul de servicii;

•

prevederile propunerii legislative incalca dreptul patronului de a elabora strategia
economica, intrucat profitul nu este in mod obligatoriu distribuit cu destinatie fmala,
nu poate fi reinvestit. Pe de alta parte, in situatia in care Adunarea Generala a
Actionarilor/ Asociatilor decide distribuirea profitului sub forma de dividende,
aceasta “prelevare” a unei parti pentru angajati apare ca o “expropriere” a
actionarilor/asociatilor

•

in pofida celor sustinute de initiatori, doar Franta a implementat un astfel de
mecanism cu caracter obligatoriu, in timp ce majoritatea statelor au implementat
mecanisme care incurajeaza, prin deduced fiscale, impartirea profiturilor. Astfel, se
pastreaza libertatea fimdamentala a dreptului actionarilor /proprietarilor de a dispune
de profituri;

•

obligativitatea redistribuirii unei cote din profit catre salariati ar crea cadrul eludarii
unor taxe (CAS/ CASS), in plus incalca si dreptul de proprietate;

•

initiativa legislativa nu este oportuna, intrucat exista optiuni §i in prezent (prime cu
plata tuturor taxelor sau acordarea de actiuni angajatilor).
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lacob BACH

o
ip

I ROMANIA g
AA

O

