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Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara $i piafa de capital

Nr. XXII/634/12.11.2020

RAPORT
asupra

Legii pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului 
platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de

natura salariala

L531/2020

In conformitate cu prevederile art.153 din Regulamentul Senatului, republicat, 
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piafa de capital, prin adresa L531/2626; 
a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii 
raportului asupra Legii pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea 
personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de 
natura salariala, ca urmare a cererii de reexaminare formulata de Presedintele 
Romaniei.

In cerea de reexaminare se subliniaza ca prevederile actului se aplica personalului 
din cadrul autoritafilor §i institufiilor ale caror bugete sunt prevazute la art. 1 alin. [2) din 
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare si 
prin aceasta modificare sfera beneficiarilor legii se extinde la personalul tuturor 
autoritafilor sau institufiilor ale caror bugete se regasesc in una dintre urmatoarele 
categorii: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, 
bugetul trezoreriei statului, bugetele institufiilor publice autonome, bugetele institufiilor 
publice finanfate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat 
si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finanfate integral din 
venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate 
de stat §i ale caror rambursare, dobanzi §i alte costuri se asigura din fonduri publice sau 
bugetul fondurilor externe nerambursabile. Sfera de aplicare a actului normativ a fost 
extinsa si in urma amendamentelor adoptate de Camera Deputatilor, in calitate de Camera 
decizionala.

Extinderea sferei beneficiarilor legii si exonerarea de la plata tuturor sumelor de 
natura salariala si asimilate salariilor incasate nelegal pana la momentul intrarii in vigoare a



legii are un impact asupra bugetului de stat, diminuandu-se veniturile preconizate a fi 
mcasate din aceste recuperari ale sumelor platite m mod nelegal.

De asemenea, Parlamentul urmeaza sa reanalizeze continutul actului si sub aspectul 
sferei destinatarilor. Considerand ca dispozitiile legii supuse reexaminarii nu pot face 
abstractie de principiul constitutional al egalitatii m drepturi, potrivit caruia un tratament 
diferentiat aplicat unor persoane aflate in aceea§i situatie juridica trebuie sa fie justificat 
obiectiv si rational, se consta ca dispozifiile art. I pet. 1 din legea transmisa la promulgate nu 
cuprind referiri la personalul din administratia publica locala.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte minoritafi §i 
Comisia pentru administrafie publica au transmis avize favorabile asupra legii trimise la 
promulgate.

In §edinja din data de 12.11.2020, desfa^urata prin mijloace electronice, m 
conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Senatului, republicat, membrii 
Comisiei au analizat legea trimisa la promulgate, avizele depuse ?! amendamentele primite 
si au hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenji (6 voturi „pentru" §i 2 voturi 
„impotriva”), sa respinga partial criticile din cererea de reexaminare formulata de 
Presedintele Romaniei si sa adopte un raport de admitere a legii trimise la promulgare 
cu un amendament admis. Amendamentul admis se regaseste in anexa la prezentul raport.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ji piafa de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu un amendament 
admis asupra legii trimise la promulgare.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor ordinare 
5i urmeaza afi adoptata potrivit dispozijjiilor art.76 alin.(2) din Constitufia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l} din Constitul;ia Romaniei §i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, 
Senator Viorel Arca^

Secretar,
Senator Romulus Bulacu

Z',

Cons. Bogdan Grozea/ Cons, coord. Mihaela Spiridon



Anexa la raportul nr. XXII/634/17.11.2020

AMENDAMENTADMIS

la Legea pentru modiiicarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume
reprezentand venituri de natura salariala 

1.531/202^

Amendament admisTextul legii MotivareNr.
Crt.

Se propune completarea articolului prin 
introducerea institutelor najionale de cercetare- 
dezvoltare, a§a cum sunt ele definite prin 
Ordonanta Guvernului nr.57/2002 privind 
cercetarea stiintifica §i dezvoltarea tehnologica, cu 
modificarile si completarile ulterioare. institute 
care se afla intr-o situatie similara. In Cererea de 
reexaminare se precizeaza ca; „Nu in ultimul rand, 
apreciem ca, m cadrul reexaminarii legii, 
Parlamentul urmeaza sa reanalizeze continutul 
acesteia si sub aspectul sferei destinatarilor" 
Institutiile cu obiect principal sau exclusiv de 
cercetare-dezvoltare de drept privat sunt societati 
la care statul este actionar unic sau majoritar, 
rationamentul initiativei legislative fiind pe deplin 
aplicabil ca si m cazul autoritatilor publice. Potrivit 
art 24 din O.G. nr. 57/2002, bugetele acestor 
institutii sunt aprobate de ministerele si celelalte 
autoritati publice care exercita prerogativele 
statului, cu avizul Ministerului Finanjelor Publice.

1. Articolul 1 se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:

1. Articolul 1 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta lege se aplica personalului 
din cadrul autoritajilor $i institufiilor ale caror 
bugete sunt prevazute la artl alin.(2) din 
Legea nr. 500/2002 privind finanfele publice, 
cu modificarile $i completarile ulterioare si 
art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea stiintifica si 
dezvoltarea tehnologica, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 
324/2003, cu modificarile si completarile 
ulterioare".

„Art. 1. - Prezenta lege se aplica personalului 
din cadrul autoritatilor §i institutiilor ale caror 
bugete suiit prevazute la artl alin.(2) din 
Legea nr. 500/2002 privind finan^ele publice, 
cu modificarile §1 completarile ulterioare

Autori:
Senator Gheorghe Marin 
Senator ^erban Nicolae

Amendament admis de Comisia pentru buget, 
finanpe, activitate bancard pi piapd de capital cu 
majoritate de voturi (6 voturi „pentru” si 2 voturi 
„impotriva"}


