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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 31 mai 2022 

Nr. 4c-9/438 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Legii pentru modificarea Legii 

nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la 

plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, trimisă 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa  

nr. PLx 606/2020/2022 din 23 mai 2022, pentru examinare în fond, în 

procedură de urgenţă, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de 

Preşedintelui României conform art.77 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 31 mai 2022 

Nr. 4c-9/438 
 
 

RAPORT  
asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 78/2018 privind 

exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor 
sume reprezentând venituri de natură salarială 

 
 
 

 În temeiul art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu reexaminarea Legii pentru 
modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului 
plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând 
venituri de natură salarială, ca urmare a cererii Preşedintelui României, 
trimisă prin adresa nr. PLx 606/2020/2022 din 23 mai 2022. 

 
Legea are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.78/2018, în sensul remedierii unei abordări neunitare prin care se 
creează un tratament discriminatoriu ca urmare a faptului că, în contexte 
similare, unele categorii de personal din instituţiile publice au beneficiat de 
prevederile unei legi exoneratoare de plată şi altele nu, ceea ce contravine 
principiului constituţional al egalităţii cetăţenilor în faţa legii.  
 

Legea a fost adoptată de Senat şi de Camera Deputaţilor cu 
respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, şi a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui 
României la data de 16.10.2020.  
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În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată, la data de 05.11.2020, Preşedintele României a 
formulat o cerere de reexaminare a legii transmisă spre promulgare, 
pentru următoarele considerente:  

- legea instituie o formă de plată nedatorată, în beneficiul 
personalului din cadrul autorităților și instituțiilor ale căror bugete sunt 
prevăzute de art.1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și completările ulterioare. Or, din această 
perspectivă, se apreciază că norma din legea supusă reexaminării este în 
contradicție cu dispozițiile legale enunțate anterior. 
 - este necesară reexaminarea conţinutului legii sub aspectul sferei 
destinatarilor. Considerând că dispozițiile legii supuse reexaminării nu pot 
face abstracție de principiul constituțional al egalității în drepturi – potrivit 
căruia un tratament diferențiat aplicat unor persoane aflate în aceeași 
situație juridică trebuie să fie justificat obiectiv și rațional – s-a constat că 
dispozițiile art. I pct. 1 din legea transmisă la promulgare nu cuprind 
referiri la personalul din administrația publică locală.  
  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat cererea 
de reexaminare şi a adoptat Legea cu amendamente în şedinţa din 
18.05.2022.  

 
 În urma reanalizării textului legii în raport cu obiecţiile formulate în 
cererea de reexaminare, membrii comisiei au acceptat, în parte, 
obiecţiile formulate de Preşedintele României în cererea de reexaminare. 

 
La lucrările comisiei, care au avut loc în data de 30 mai 2022, au 

participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei de prezenţă. 
 
Potrivit prevederilor art.56 şi 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la 
dezbateri a participat domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul ei, Legea face parte din categoria 
legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată.  
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, în temeiul art.140 alin.(3) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (trei abţineri), să propună plenului Camerei Deputaţilor prezentul 
raport, de adoptare a Legii cu modificări şi completări, în sensul 
cerut de Preşedinte în cererea de reexaminare.  

Amendamentele, care asigură şi corelarea tehnico-legislativă a 
dispoziţiilor legii, se regăsesc în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport.  
 

 
 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 

Întocmit, 

Şef birou Lidia Vlădescu 
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ANEXĂ 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma reexaminării, Comisia propune adoptarea Legii cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

1.  
Titlul legii 
 
Lege pentru modificarea Legii 

nr. 78/2018 privind exonerarea 
personalului plătit din fonduri 
publice de la plata unor sume 

reprezentând venituri de natură 
salarială 

 

 
 
 

Lege pentru modificarea Legii 
nr.78/2018 privind exonerarea 
personalului plătit din fonduri 
publice de la plata unor sume 

reprezentând venituri de natură 
salarială 

 
 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.78/2018 
privind exonerarea personalului 
plătit din fonduri publice de la 
plata unor sume reprezentând 

venituri de natură salarială 

 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă şi corelare 
cu conţinutul legii. 

2.  
Art. I. - Legea nr. 78/2018 
privind exonerarea personalului 
plătit din fonduri publice de la 
plata unor sume reprezentând 
venituri de natură salarială, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 276 din 
28 martie 2018, se modifică şi 
se completează după cum 
urmează: 

 
Art.I. - Legea nr.78/2018 
privind exonerarea personalului 
plătit din fonduri publice de la 
plata unor sume reprezentând 
venituri de natură salarială, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.276 din 
28 martie 2018, se modifică şi 
se completează după cum 
urmează: 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

3.  
1. Articolul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 1. - Prezenta lege se 
aplică personalului din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor ale 
căror bugete sunt prevăzute la 
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 

 
1. Articolul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.1. - Prezenta lege se aplică 
personalului din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor 
administraţiei publice ale căror 
bugete sunt prevăzute la art. 1 
alin.(2) din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale 
căror bugete sunt prevăzute 
la art.1 alin.(2) din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

 
1. Articolul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.1. - Prezenta lege se aplică 
personalului din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor 
administraţiei publice ale căror 
bugete sunt prevăzute la art. 1 
alin.(2) din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi la art.1 
alin.(2) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
formulării şi 
respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 

4.  
2. La articolul 2, alineatele 
(1) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art. 2. - (1) Se aprobă 
exonerarea de la plată pentru 
sumele reprezentând venituri 
din salarii şi asimilate salariilor 
potrivit prevederilor art. 76 din 
Legea nr. 227/2015 privind 

 
2. La articolul 2, alineatele 
(1) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.2. - (1) La data intrării 
în vigoare a prezentei legi, 
se aprobă exonerarea de la 
plată pentru sumele 
reprezentând venituri din salarii 
şi asimilate salariilor potrivit 

 
2. La articolul 2, alineatele 
(1) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.2. - (1) Se aprobă 
exonerarea de la plată pentru 
sumele reprezentând venituri 
din salarii şi asimilate salariilor 
potrivit prevederilor art.76 din 
Legea nr.227/2015 privind 

 
 
 
 
 
Pentru evitarea 
retroactivităţii legii. De 
la data intrării în 
vigoare a legii 
modificatoare, 
prevederile acesteia 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare sau din 
asistenţă socială, sume 
considerate a fi încasate 
nelegal şi pe care personalul 
prevăzut la art.1 trebuie să le 
restituie drept consecinţă a 
constatării de către Curtea de 
Conturi sau alte 
structuri/instituţii cu atribuţii 
de control a unor prejudicii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Se exonerează de la plată 
şi impozitul pe venit, 
contribuţiile sociale şi obligaţiile 
fiscale accesorii drepturilor 
prevăzute la alin. (1), 
consecinţă a constatării Curţii 
de Conturi sau a altor 
structuri/instituţii cu atribuţii de 

prevederilor art.76 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau din 
asistenţă socială, sume 
considerate a fi încasate 
nelegal, în aplicarea 
prevederilor Legii-cadru 
nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi pe care 
personalul prevăzut la art.1 
trebuie să le restituie drept 
consecinţă a constatării de 
către Curtea de Conturi sau 
alte structuri/instituţii cu 
atribuţii de control a unor 
prejudicii. 
 
(3) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
exonerează de la plată şi 
impozitul pe venit, contribuţiile 
sociale şi obligaţiile fiscale 
accesorii drepturilor prevăzute 
la alin.(1), consecinţă a 
constatării Curţii de Conturi 

Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau 
reprezentând alte elemente ale 
sistemului de salarizare care 
fac parte, potrivit legii, din 
salariul brut lunar, precum şi 
cele provenind din drepturi de 
asistenţă socială, sume 
considerate a fi încasate 
nelegal şi pe care personalul 
prevăzut la art.1 trebuie să le 
restituie drept consecinţă a 
constatării de către Curtea de 
Conturi sau alte 
structuri/instituţii cu atribuţii de 
control a unor prejudicii. 
 
 
 
 
 
(3) Se exonerează de la plată 
şi impozitul pe venit, 
contribuţiile sociale şi 
obligaţiile fiscale accesorii 
drepturilor prevăzute la 
alin.(1), după caz, consecinţă a 
constatării Curţii de Conturi 
sau a altor structuri/instituţii 

fac parte din corpul 
legii modificate.   
 
 
 
 
 
Limitarea exonerării de 
la plată doar pentru 
drepturile salariale 
stabilite prin Legea 
nr.153/2017 este 
restrictivă şi nu atinge 
scopul cererii de 
reexaminare. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

control a unor prejudicii, atât 
pentru salariaţi, cât şi pentru 
angajatorii acestora.” 
 

sau a altor structuri/instituţii 
cu atribuţii de control a unor 
prejudicii, atât pentru salariaţi, 
cât şi pentru angajatorii 
acestora.” 
 

cu atribuţii de control a unor 
prejudicii, atât pentru salariaţi, 
cât şi pentru angajatorii 
acestora.” 
 
Autori: membrii comisiei  

5.  
3. La articolul 2, după 
alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: 
„(4) Exonerarea personalului 
de la plata sumelor prevăzute 
la alin. (1) şi (3) se aplică 
pentru toate sumele plătite, în 
considerarea actelor care au 
generat plăţile considerate 
prejudicii, emise sau încheiate 
anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi, până la 
momentul reţinerii, de către 
Curtea de Conturi sau alte 
structuri/instituţii cu atribuţii 
de control, ca fiind prejudicii.” 
 
 
 
 

 
3. La articolul 2, după 
alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin.(4), cu 
următorul cuprins: 
„(4) Exonerarea personalului 
de la plata sumelor prevăzute 
la alin.(1) şi (3) se aplică 
pentru toate sumele plătite, în 
considerarea actelor care au 
generat plăţile considerate 
prejudicii, emise sau încheiate 
anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi, până la 
momentul reţinerii, de către 
Curtea de Conturi sau alte 
structuri/instituţii cu atribuţii 
de control, ca fiind prejudicii.” 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

6.  
Art. II. - (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi 
încetează plata de către 
personalul prevăzut la art.1 din 
Legea nr. 78/2018 privind 
exonerarea personalului plătit 
din fonduri publice de la plata 
unor sume reprezentând 
venituri de natură salarială, 
astfel cum a fost modificată 
prin prezenta lege, a sumelor 
prevăzute la art. 2 din Legea 
nr. 78/2018, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta lege, 
precum şi orice formă de 
recuperare a acestora. 
 
 
(2) Ordonatorii principali de 
credite au obligaţia de a 
recalcula salariul de bază şi 
celelalte elemente ale 
sistemului de salarizare de care 
beneficiază personalul prevăzut 
la art. 1 din Legea nr. 78/2018, 
astfel cum a fost modificată 
prin prezenta lege, aferente 
lunii în care intră în vigoare 

 
Art.II.- (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
încetează plata de către 
personalul prevăzut la art. 1 
din Legea nr.78/2018 privind 
exonerarea personalului plătit 
din fonduri publice de la plata 
unor sume reprezentând 
venituri de natură salarială, 
astfel cum a fost modificată 
prin prezenta lege, a sumelor 
prevăzute la art.2 din Legea 
nr.78/2018, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta lege, 
precum şi orice formă de 
recuperare a acestora. 
 
 
(2) Ordonatorii principali de 
credite au obligaţia de a 
recalcula salariul de bază şi 
celelalte elemente ale 
sistemului de salarizare de care 
beneficiază personalul prevăzut 
la art. 1 din Legea nr. 78/2018, 
astfel cum a fost modificată 
prin prezenta lege, aferente 
lunii în care intră în vigoare 

 
Art.II.- (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
încetează plata de către 
personalul prevăzut la art. 1 
din Legea nr.78/2018 privind 
exonerarea personalului plătit 
din fonduri publice de la plata 
unor sume reprezentând 
venituri de natură salarială, 
astfel cum a fost modificată şi 
completată prin prezenta 
lege, a sumelor prevăzute la 
art.2 din Legea nr.78/2018, 
astfel cum a fost modificată şi 
completată prin prezenta 
lege, precum şi orice formă de 
recuperare a acestora. 
 
(2) Ordonatorii principali de 
credite au obligaţia de a 
recalcula salariul de bază şi 
celelalte elemente ale 
sistemului de salarizare de care 
beneficiază personalul prevăzut 
la art. 1 din Legea nr. 78/2018, 
astfel cum a fost modificată şi 
completată prin prezenta 
lege, aferente lunii în care intră 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă, întrucât 
legea are şi modificări, 
şi completări. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

prezenta lege, prin eliminarea 
din cuantumul acestora a 
drepturilor constatate a fi 
acordate în mod necuvenit de 
către Curtea de Conturi sau 
alte structuri/instituţii cu 
atribuţii de control. 
 
(3) Sumele recuperate până la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ca urmare a 
constatărilor prevăzute la art. 2 
alin. (1) şi (3) din Legea nr. 
78/2018, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta lege, 
nu se restituie.” 
 

prezenta lege, prin eliminarea 
din cuantumul acestora a 
drepturilor constatate a fi 
acordate în mod necuvenit de 
către Curtea de Conturi sau 
alte structuri/instituţii cu 
atribuţii de control. 
 
(3) Sumele recuperate până la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ca urmare a 
constatărilor prevăzute la art.2 
alin.(1) şi (3) din Legea 
nr.78/2018, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta lege, 
nu se restituie. 
 

în vigoare prezenta lege, prin 
eliminarea din cuantumul 
acestora a drepturilor 
constatate a fi acordate în mod 
necuvenit de către Curtea de 
Conturi sau alte structuri/ 
instituţii cu atribuţii de control. 
 
(3) Sumele recuperate până la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ca urmare a 
constatărilor prevăzute la art.2 
alin.(1) şi (3) din Legea 
nr.78/2018, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin 
prezenta lege, nu se restituie. 
 
Autori: membrii comisiei  
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