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referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea 

Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice 

de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala

(b409/15.07.2020)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i funclionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modiflcarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i fiinclionare, Consiliul Economic §i Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 78/2018 privind 

exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri 

de natura salariala (b409/l5.07.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modiflcarile §i completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare si funcfionare, in §edinta din data de 30.07.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hot^arii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hot^area Plenului nr.52/14.05.2020, pMile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
> reprezentantii partii sindicale si reprezentanfii asociafiilor §i ftindaliilor 

neguvemamentale ale societafii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ;

> reprezentantii partii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului 

de act normativ, cu urmatoarea motivare:
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• flind o decizie a unei autoritati cu atributii de control infiintata conform Constitu^iei, 

este nepotrivita exonerarea prin lege, persoanele care se considera nedreptatite de 

decizia Curtii de Conturi putandu-se adresa instanfelor de judecata;

• solutia exonerarii de la plata/ recuperarea partiala este una discriminatorie si nelegala; in 

conditiile in care eroarea provine din formularea textului de lege care permite o 

interpretare diferen^iata, atunci o solutie eficienta nu poate fi data decat de o elaborare 

clara a textului de lege (cauza) care se va aplica situaliilor viitoare, iar nu remedierea 

efectului legii; discriminarea rezulta din insa^i prevederea din art. 2 alin. (4), potrivit 

careia sumele deja incasate „nu se mai restitute”, ceea ce duce la instituirea unui regim 

discriminatoriu evident, modificarea legislativa neput^d sa prezinte o solutie care sa 

conduca la aplicarea unui tratament egal pentru persoanele aflate in aceea§i situalie.
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