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In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata,
formulez urmatoarea

CERERE DE REEXAMINARE

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

Legea pentm modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului 
platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura 
salariala extinde sfera beneficiarilor Legii nr. 78/2018 si a actelor cu privire la care 
aceasta se aplica.

Conform legii supuse reexaminarii, prevederile acesteia se aplica personalului 
din cadrul autoritatilor si institutiilor ale caror bugete sunt prevazute la art. 1 
alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind fmantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Practic, prin aceasta modificare sfera beneficiarilor legii se 
extinde la personalul tuturor autoritatilor sau institutiilor ale caror bugete se 
regasesc in una dintre urmatoare categorii: bugetul de stat, bugetul asigurarilor 
sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele 
institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice fmantate integral sau 
partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor 
speciale, dupa caz, bugetele institutiilor publice fmantate integral din venituri 
proprii, bugetul fondurilor provenite din credite exteme contractate sau garantate de
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stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice sau 
bugetul fondurilor exteme nerambursabile.

Fata de modalitatea de reglementare, exigentele privind calitatea actelor 
normative impun, insa, reanalizarea de catre Parlament a acestui act normativ. 
Astfel, din analiza parcursului legislativ al legii, rezulta ca sfera de aplicare a actului 
normativ a fost extinsa si in urma amendamentelor adoptate de Camera Deputatilor, 
in calitate de Camera decizionala. Or, 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, in mod evident, un 
impact asupra bugetului de stat, diminuandu-se veniturile preconizate a fi incasate 
din aceste recuperari ale sumelor platite in mod nelegal. Din aceasta perspectiva, 
apreciem ca este necesar ca, in cadrul procedurii de reexaminare a legii, Parlamentul 
sa solicite Guvemului o informare si o fisa financiara actualizata cu privire la 
impactul bugetar al legii, in forma sa amendata. Aceasta obligatie decurge chiar din 
art. Ill alin. (1) si art. 138 alin. (5) din Constitutie, precum si din dispozitiile 
art. 15 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, astfel cum acestea au 
fost dezvoltate in jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Totodata, legea supusa reexaminarii ar trebui reanalizata de Parlament si sub 
aspectul corelarii cu alte acte normative. Astfel, legea instituie o forma de plata 
nedatorata, in beneficiul personalului din cadrul autoritatilor si institutiilor ale caror 
bugete sunt prevazute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind fmantele 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit art. 1341 alin. (1) 
Cod civil „Cel care plateste fara a datora are dreptul la restituire”, iar conform 
art. 1344 Cod civil, „Restituirea platii nedatorate se face potrivit dispozitiilor 
art. 1.635-1.649.” Or, din aceasta perspectiva, apreciem ca norma din legea supusa 
reexaminarii este in contradictie cu dispozitiile legale enuntate anterior. 
De asemenea, potrivit art. 33 alin. (3) si (4) din Legea nr. 94/1992 privind 
organizarea si functionarea Curtii de Conturi: „in situatiile in care se constata 
existenta unor abateri de la legalitate si regularitate, care au determinat producerea 
unor prejudicii, se comunica conducerii entitatii publice auditate aceasta stare de 
fapt. Stabilirea intinderii prejudiciului si dispunerea masurilor pentru recuperarea 
acestuia devin obligatie a conducerii entitatii auditate”. Prin raportare la dispozitiile 
legale mentionate si in conditiile in care legiuitorul a reglementat ca inffactiune 
nerecuperarea prejudiciilor constatate conform art. 64 din Legea nr. 94/1992 tocmai 
prin prisma importantei acestor activitati, apreciem ca se impune reanalizarea legii 
atat prin raportare la aceste dispozitii, cat si la rolul Curtii de Conturi, cu atat mai 
mult^cu- cat-toate-aceste-norme-au-Garacter organic,-de-ia_care legea supusa 
reexaminarii nu poate deroga, in caz contrar putand fi ignorate exigentele statului 
de drept si ale principiului legalitatii.
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Nu in ultimul rand, apreciem ca, in cadrul reexaminarii legii, Parlamentul 
urmeaza sa reanalizeze continutul acesteia si sub aspectul sferei destinatarilor. 
Considerand ca dispozitiile legii supuse reexaminarii nu pot face abstractie de 
principiul constitutional al egalitatii in drepturi - potrivit caruia un tratament 
diferentiat aplicat unor persoane aflate in aceeasi situatie juridica trebuie sa fie 
justificat obiectiv si rational - constatam ca dispozitiile art. I pet. 1 din legea 
transmisa la promulgare nu cuprind referiri la personalul din administratia publica 
locala. In acest context, semnalam ca o asemenea omisiune legislativa ar putea 
indica absenta unor criterii obiective si rationale pentru delimitarea sferei 
beneficiarilor actului normativ.

Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta 
legislativa exclusiva a Parlamentului, in calitate de organ reprezentativ suprem 
al poporului roman si de unica autoritate legiuitoare a tarii, va solicitam 
reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea 
personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand 
venituri de natura salariala.

PRESEDIOTELE ROMANIEI 
KLAUS -/WERNER lOHANNIS
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