
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului platit 

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

Senatul adopta prezentul protect de 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 modifica 

dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art.l.- Prezenta lege se aplica personalului din cadrul autoritatilor §i 

institu^iilor administra|iei publice ale caror bugete sunt prevazute la art.l alin.(2) 

din Legea nr.500/2002 privind fman^ele publice, cu modificarile §i completarile 

ulterioare.

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art.2.- (1) Se aproba exonerarea de la plata pentru sumele reprezent^d 

venituri din salarii §i asimilate salariilor potrivit prevederilor art.76 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare sau din 

asisten^a sociala, sume considerate a fi incasate nelegal §i pe care personalul 
prevazut la art.l trebuie sa le restituie drept consecint^ a consta&ii de catre Curtea 

de Conturi sau alte structuri/institutii cu atribulii de control a unor prejudicii.



(2) Se exonereaza de la plata impozitul pe venit, contribujiile 

sociale obliga^iile fiscale accesorii drepturilor prevazute la alm.(l), consecinja a 

constat&'ii Curtii de Conturi sau a alter structuri/institutii cu atributii de control a 

unor prejudicii, atat pentru salariaji, cat §i pentru angajatorii acestora.
(3) Exonerarea personalului de la plata sumelor prev^te 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 cMre Curtea de Conturi sau 

alte structuri/mstitu|ii cu atribu^ii de control ca fiind prejudicii.
(4) Sumele recuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei 

legi, ca urmare a constatarilor prevazute la alin,(l) si (2), nu se restituie.

Art.IL- (1) La data intr^ii in vigoai*e a prezentei legi inceteaza plata de catre 

personalul prevazut la art.l din Legea nr.78/2018 privind exonerarea personalului 
platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura 

salariala, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, a sumelor prev^ute la 

art.2 din Legea nr.78/2018, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, precum 

^i orice forma de recuperare a acestora.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a recalcula 

salariul de baza §i ceielalte elemente ale sistemului de salarizare de care 

beneficiaza personalul prevazut la ait.i 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 ctoe Curtea de Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de 

control.
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Acest protect de lege a fost adoptat de Senat in ^edin^a din 30 septembrie 

2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituiia 

Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc


