
Parlamentul Romaniei

Camera Deputafilor Senatul

Lege
pentru modiflcarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din 

fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. I. - Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice 
de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2018 se modiflca dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.l - Prezenta lege se aplica personalului din cadrul autoritatilor §i institutiilor 
administraliei publice ale caror bugete sunt prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanlele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare.

2. Articolul 2 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:

Art. 2. - (1) Se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri din 
salarii §i asimilate salariilor potrivit art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile §i completarile ulterioare sau din asisten^a sociala, sume considerate a fi mcasate 
nelegal §i pe care personalul prevazut la art. 1 trebuie sa le restituie drept consecinta a 
constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte structuri/institulii cu atribulii de control a unor 
prejudicii.

(2) Se exonereaza de la plata §i impozitul pe venit, contributiile sociale si obliga^iile 
fiscale accesorii drepturilor prevazute la alin. (1), consecinta a constatarii Curfii de Conturi sau 
a altor structuri/institutii cu atributii de control a unor prejudicii, atat pentru salariati, cat §i 
pentru angajatorii acestora.

(3) Exonerarea personalului de la plata sumelor prevazute la alin.(l) §i (2) se aplica 
pentru toate sumele platite, in considerarea actelor care au general pla^ile considerate 
prejudicii, emise sau incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, pana la momentul 
retinerii, de catre Curtea de Conturi sau alte structuri/institulii cu atributii de control ca fiind 
prejudicii.

(4) Sumele recuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a



constatariiorprevazute la aiin. (,i) §i (Z), nu se resiituie.

Art. II. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi inceteaza plata de catre 
personalul prevazut la art. 1 din Legea nr. 78/2018, astfel cum a fost modificat prin prezenta 
lege, a sumelor mentionate la art. 2 din Legea nr. 78/2018, astfel cum a fost modificat prin 
prezenta lege, precum orice forma de recuperare a acestora.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a recalcula salariu! de baza §i 
celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prev^ut la art. 1 
din Legea nr. 78/2018, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, aferente lunii in care 
intra in vigoare prezenta lege, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a 
fi acordate in mod necuvenit de catre Curtea de Conturi sau alte structuri/institufii cu atributii 
de control.

Prezenta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei cu respectarea prevederilor art.75 si ale 
art.76 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata.
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