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Nr. 72 din 09.12.2022 

 

                                  În atenţia: 

                                                   Organizaţiilor sindicale afiliate 

 

                Vă facem cunoscut că a fost adoptată, promulgată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 

1163 din 5 decembrie 2022 Legea nr. 329/2022 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, aceasta intrând în vigoare la 3 zile de la publicare. 

Câteva precizări de ordin terminologic şi considerente juridice considerăm a fi de menţionat:  

 

- Legea vizează întreg personalul 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, atât din 

administrația publică centrală, cât şi locală. Vă reamintim că ȋn forma sa inițială, legea de 

exonerare a fost propusă şi adoptată (ȋn octombrie 2020) fără a cuprinde ca beneficiari ai 

amnistiei şi salariații din administrația publică locală, ocazie cu care FNSA a solicitat 

Preşedintelui României, ȋn procedura legislativă ȋnainte de promulgarea legii, să solicite 

reexaminarea acesteia pentru discriminare. Legea a fost astfel ȋntoarsă ȋn Parlamentul 

României şi a fost adoptată cu includerea şi a personalului administrației publice locale ca 

fiind vizat de exonerare. FNSA a fost singura structură sindicală ce a sesizat la acel moment 

excluderea administrației publice locale din textul legii, şi implicit discriminarea vădită a 

acestei categorii de personal. 

- Sumele exonerate de la plată sunt venituri de natură salarială încasate în temeiul unor acte 

administrative care sunt considerate a fi încasate nelegal şi ar trebui restituite drept consecinţă a 

constatării unor prejudicii de către Curtea de Conturi sau alte structuri de control. Exonerarea 

personalului de la plata sumelor 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. 
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- Ca efect juridic practic, textul este extrem de clar şi implicit, astfel la data intrării în vigoare a 

acestei legi încetează orice plată precum şi orice formă de recuperare (dispoziţii şi decizii de 

impunere, inclusiv angajamente de plată ale salariaţilor, dacă e cazul, proceduri în curs sau litigii 

cu Curtea de Conturi) a sumelor reprezentând venituri de natură salarială pentru care Curtea de 

conturi sau alte structurii/instituţii cu atribuţii de control au constatat că au fost acordate cu crearea 

de prejudicii, au impus recuperarea acestora, (practic le-au imputat în urma controalelor). Dacă 

există deja decizii sau dispoziţii de impunere ale angajatorilor, inclusiv angajamente de plată, din 

punct de vedere practic, două sunt variantele de punere în aplicare a prevederilor acestei legi. Fie 

se intocmeşte un referat de specialitate spre aprobare Angajatorului, în care se arată dispoziţiile şi 

se solicită ca executarea deciziilor/dispoziţiilor de imputare să ȋnceteze şi nicio sumă să nu mai fie 

reţinută, ȋn temeiul art. II alin. (1) din lege, fie a doua variantă, emite Angajatorul direct o 

dispoziţie/decizie de exonerare de la plată a sumelor reţinute în baza dispoziţiilor de imputare, 

precum şi de ȋncetare a oricărei rețineri salariale. Dacă nu există decizii sau dispoziţii de impunere 

ale angajatorilor, efectul legii este implicit, orice procedură de recuperare, ȋn orice fază ar fi 

aceasta, ȋncetând de drept. Se poate lua act, tot printr-un referat sau o decizie/dispoziţie a 

Angajatorului de imposibilitatea continuării procedurilor de recuperare sau a recuperării efective a 

prejudiciilor imputate de către Curtea de Conturi sau altor structuri/instituţii cu atribuţii de control, 

conform art. II alin./(1) din lege. 

Anexăm prezentei Adresa FNSA nr. 51 din 20.10.2020 către Preşedintele României. 

Cu respect,  

 

Bogdan ŞCHIOP 

Preşedinte al FNSA 
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