
LEGE nr. 84 din 14 iunie 2012 

privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului 

plătit din fonduri publice 

 

EMITENT:     PARLAMENTUL  

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 15 iunie 2012  

Data intrarii in vigoare : 18 iunie 2012 
 

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ART. 1 

    Prezenta lege se aplică personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul 

general consolidat al statului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite 

până la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în baza: 

    a) contractelor sau acordurilor colective de muncă încheiate, înregistrate la 

Ministerul Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale sau, după caz, la inspectoratele 

teritoriale de muncă şi necontestate la instanŃele judecătoreşti competente; 

    b) hotărârilor consiliilor locale şi judeŃene; 

    c) contractelor de muncă/convenŃiilor civile încheiate în cadrul proiectelor 

finanŃate din fonduri europene, conform Ghidului de finanŃare, în care Ministerul 

EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau unităŃile şi instituŃiile aflate în 

subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener. 

    ART. 2 

    (1) Se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de 

natură salarială stabilite în condiŃiile art. 1 pe care personalul din sectorul bugetar 

trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori drept 

consecinŃă a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii. 

    (2) Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare 

a deciziilor prevăzute la alin. (1), nu se restituie. 

    ART. 3 

    Prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările 

ulterioare, prevederile prezentei legi se aplică pentru contractele încheiate înainte 

de 1 ianuarie 2011 plăŃilor efectuate pe bază de contract de muncă/convenŃie civilă 

în cadrul proiectelor finanŃate din fonduri europene, conform Ghidului de finanŃare, 

în care Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau unităŃile şi 

instituŃiile aflate în subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener până la 

data de 1 ianuarie 2012. 



 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din ConstituŃia României, republicată. 
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