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AVIZ
referitor 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

Analizand 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) transmisa de Secretarul General al 

Senatului cu adresa nr. XXXV/2945/21.07.2020 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D785/21.07.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legeanr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observalii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare 

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

fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura 

salariala.
Prin conlinutul sau normativ, prezenta propunere legislativa se 

incadreaza m sfera legilor ordinare, iar in aplicarea dispozi^iilor art. 75 

alin. (1) din Constitulia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata 

este Senatul.
Men{ionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronun^a asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
A

2. Intrucat, prin dispozi^iile introduse, propunerea legislativa 

poate avea implicatii asupra bugetului de stat, prin neincasarea unor 

sume la bugetul de stat, precizam ca devin aplicabile dispoziliile art. 111 

alin,(l) teza a doua din Legea fundamentala, fiind obligatorie 

solicitarea punctului de vedere al Guvernului.



De asemenea, apreciem ca trebuie respectate prevederile art. 33 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu referire la obligativitatea efectuarii studiului

A

de impact. In cazul propunerilor legislative, efectuarea studiului de 

impact revine Ministerului Finanlelor Publice, la solicitarea comisiilor 

parlamentare de specialitate.
Nu in ultimul rand, menlionam ca soluliile legislative preconizate 

pot genera o scMere a veniturilor bugetare, fiind incidente dispozitiile 

art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 21 din Legea 

responsabilitatii fiscal-bugetare, republicata, cu modificarile ?i 
completarile ulterioare, cu referire la obligativitatea elaborarii si 
prezentarii fisei fmanciare.

In acest sens, amintim ca, prin Decizia nr. 331/2019, Curtea 

Constitutionala a admis obiectia de neconstitutionalitate, constatand ca 

Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 
74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea §i reorganizarea 

activita^ii Agen^iei Na^ionale de Administrare Fiscala, precum §i pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative, este neconstitutionala, 
in ansamblul sau. In motivarea deciziei, Curtea a refinut ca, „lipsind fisa 

fmanciara (initiala si reactualizata) nu se poate trage decat concluzia ca 

la adoptarea legii s-a avut in vedere o sursa de fmantare incerta, 
generala si lipsita de un caracter obiectiv si efectiv, nefiind asadar 

reala”.
3. Semnalam ca prin Expunerea de motive nu este asigurata o 

deplina conformare la prevederile prezentei propuneri legislative. 
Astfel, instrumentul de prezentare §i motivare menlioneaza exclusiv 

actele de control/audit ale structurilor de specialitate ale Curtii de 

Conturi, in timp ce prin propunerea avansata sunt avute in vedere §i 
constatarile actelor instrumentate de alte structuri/institu^ii cu atributii 

de control. In acest sens, este necesara completarea corespunzatoare a 

Expunerii de motive.
4. Sub aspectul respectarii normelor de tehnica legislativa, 

prezenta propunere legislativa are in vedere modificarea integrala a 

doua dintre cele trei articole ale Legii nr. 78/2018.
Astfel, in considerarea dispozi^iilor art.61 alin. (1) din Legea nr. 

24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
propunem abrogarea legii, in actuala forma, precum §i inlocuirea 

acesteia cu o noua reglementare in materie.
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5. La partile dispozitive ale pet. 1 si 2 ale art. I, deoarece 

interventiile propuse sunt exclusiv de natura modificarii, operatiune 

precizata in partea introductiva a art. I, formularea „se modifica si” se va 

elimina, ca superflua.
6. La art. I pct.2, cu referire la art.2 alin.(3) din actul normativ 

de baza, pentru asigurarea clarita^ii §i previzibilita^ii normei, 
recomandam inlocuirea sintagmei „sumelor platite” cu formularea 

„sumelor nelegal incasate”, exprimare regasita si la alin.(l).
De asemenea, in textul propus pentru alin. (4) al art. 2, avand in 

vedere ca acesta se va incorpora, in varianta propusa, in Legea nr. 
78/2018, semnalam ca, prin folosirea sintagmei „pana la data intrarii in 

vigoare a prezentei legi”, se poate crea o confuzie in ceea ce priveste 

stabilirea respective! date, nefiind clar la care lege se refera.
A,

In acela§i context, daca se are in vedere data intrarii in vigoare a 

Legii nr. 78/2018, este de analizat daca norma propusa nu ar avea un 

caracter retroactiv, iar daca se are in vedere data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, norma nu s-ar putea incorpora in actul de baza, ci ar trebui 

reglementata intr-un articol distinct al prezentului proiect.
Totodata, pentru asigurarea unui limbaj juridic adeevat contextului, 

propunem ca formularea „pana la momentul retinerii, de catre Curtea de 

Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de control ca fiind prejudicii” 

sa fie inlocuita cu exprimarea „pana la data constatarii prejudiciilor, de 

catre Curtea de Conturi sau alte structuri/institutii cu atributii de control”.
7. La art. II alin. (I), pentru rigoarea redactarii, trebuie mentionat 

titlul Legii nr. 78/2018.
De asemenea, sintagma „astfel cum a fost modificat prin prezenta 

lege” se va inlocui cu sintagma „cu modificarile ulterioare”, observatie 

valabila si pentru alin. (2).
Totodata, pentru asigurarea unei formulari nerepetitive, 

exprimarea „a sumelor mentionate la art. 2 din Legea nr. 78/2018, astfel 

cum a fost modificat prin prezenta lege” se va inlocui cu sintagma „a 

sumelor prevazute la art. 2 din respectiva lege”.
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