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  Biroul     permanent al Camerei Deputaţilor a trimis, cu adresa 

nr. 90 din 29 martie 1999, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, proiectul de Lege 

privind salarizarea clerului. 

  În şedinţa din 21 aprilie 1999, comisia a analizat proiectul de 

lege şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu 

următoarele amendamente: 
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  Amendamente acceptate: 

Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Titlul legii – “Lege 

privind salarizarea 
clerului” 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
modificarea titlului legii 
după cum urmează:  “Lege 
privind acordarea de 
contribuţii de la bugetul de 
stat pentru salarizarea 
personalului de cult”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

    Constituţia României 
consacră separarea 
bisericii faţă de stat şi 
autonomia cultelor 
religioase faţă de acesta, 
precum şi principiul 
sprijinului acordat de stat 
cultelor religioase 
recunoscute potrivit legii. 
Prin urmare, nu este firesc 
ca statul să salarizeze 
integral personalul de cult 
şi, în consecinţă, cultele 
religioase să nu participe 
la susţinerea materială a 
personalului clerical 
propriu. Apare deci 
necesar ca principiul 
salarizării integrale a 
clericilor de la bugetul de 
stat, prevăzut în proiectul 
de lege, să fie reconsiderat 
şi înlocuit cu un altul, 
acela al asocierii 
eforturilor statului şi ale 
cultelor religioase 
recunoscute legal în 
România în vederea 
asigurării surselor de 
retribuire a clerului. 
Necesitatea unei asemenea 
reconsiderări decurge din 
exigenţele constituţionale 
menţionate mai sus. În 
plus, trebuie luată în 
considerare şi experienţa 
existentă în România în 
perioada dintre cele două 
războaie mondiale, când 
statul se conducea după 
principiul acordării, la 
cerere, de contribuţii de la 
bugetul de stat pentru  
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   completarea veniturilor 
clerului, aşa cum arată, 
între altele, dispoziţiile art. 
19 şi 21 din Legea pentru 
organizarea Bisericii 
Ortodoxe Române din 6 
mai 1925. Evident, aceste 
contribuţii trebuie să fie de 
altă dimensiune decât cele 
acordate în prezent. 
S-ar putea obiecta că 
salarizarea integrală de la 
bugetul de stat a 
personalului de cult este 
practicată, spre exemplu, 
în Grecia. În legătură cu 
acest fapt se impun două 
observaţii. Prima se referă 
la faptul că statul grec 
salarizează integral de la 
bugetul de stat numai 
personalul clerical al 
Bisericii Ortodoxe a 
Greciei, declarată biserică 
naţională, şi nu şi 
personalul altor biserici 
care fiinţează legal în acea 
ţară. A doua priveşte 
faptul că statul grec 
prelevează anual la 
bugetul de stat 35% din 
veniturile parohiilor 
Bisericii Ortodoxe.  

2. -     Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
introducerea unui art. 1 
nou, care va avea 
următorul cuprins:      
    “(1) La cererea cultelor 
religioase din România, 
recunoscute potrivit legii, 
statul poate contribui la 
subvenţionarea 
cheltuielilor salariale ale 
personalului de cult de la 
bugetul de stat. 
    (2) Nivelul contribuţiei 
se stabileşte în funcţie de  
 

    Acordarea sprijinului 
financiar de la bugetul de 
stat trebuie făcută numai la 
cererea cultelor 
recunoscute potrivite legii, 
întrucât, între altele, sunt 
culte care datorită unor 
considerente de dogmă au 
făcut cunoscut faptul că nu 
acceptă salarizarea 
personalului lor de cult de 
la bugetul de stat. 
Salarizarea integrală a 
personalului de cult de la 
bugetul de stat, ca 
principiu general, 
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  situaţia economico- 
financiară a unităţilor de 
cult şi poate varia de la 
cote procentuale acordate 
în vederea completării 
resurselor proprii ale 
acestora până la acoperirea 
integrală a salariului în 
cazul unităţilor de cult cu 
venituri mici şi care nu îşi 
pot întreţine material 
personalul clerical”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

afectează indirect 
autonomia cultelor faţă de 
stat. Această salarizare 
presupune stabilirea unor  
obligaţii şi îndatoriri 
stricte, proprii raporturilor 
juridice de muncă pentru 
cei salarizaţi, în afara 
cărora nu se poate angaja 
efectuarea unor cheltuieli 
din resurse publice.  
    Subvenţionarea 
integrală a plăţii salariului 
de la bugetul de stat se 
face doar în cazul 
instituţiilor publice care nu 
au alte surse de venituri  or 
cele mai multe unităţi de 
cult, mai ales în mediul 
urban, au în mod curent şi 
venituri proprii rezultate 
din activităţile specifice pe 
care le desfăşoară. 

3.     Art. 1 (1) – “Salarizarea 
de la bugetul de stat a 
personalului clerical care 
îşi desfăşoară activitatea în 
ţară, în cadrul cultelor 
religioase din România, 
recunoscute potrivit legii, 
se stabileşte după cum 
urmează: 
    a) personalul din 
conducerea cultelor 
religioase beneficiază, 
pentru activitatea 
desfăşurată, de o 
indemnizaţie lunară 
stabilită pe baza 
coeficientului de 
multiplicare şi valorii de 
referinţă, prevăzute în 
anexa nr. 1, care este unica 
formă de remunerare, 
reprezentând baza de 
calcul pentru stabilirea 
drepturilor şi obligaţiilor 
care se determină în raport 
cu venitul salarial;     

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
modificarea şi 
reformularea art. 1, care 
prin renumerotare devine 
art. 2, după cum urmează:  
    “Art. 2 (1) 
Subvenţionarea 
cheltuielilor prevăzute la 
art. 1 se stabileşte după 
cum urmează: 
    a) personalul din 
conducerea cultelor 
religioase beneficiază, 
pentru activitatea 
desfăşurată, de o 
indemnizaţie lunară 
stabilită pe baza 
coeficientului de 
multiplicare şi valorii de 
referinţă, prevăzute în 
anexa nr. 1, care este unica 
formă de remunerare, 
reprezentând baza de 
calcul pentru stabilirea 
drepturilor şi obligaţiilor  

    Pentru ameliorarea 
situaţiei materiale a 
slujitorilor cultelor, 
recunoscute potrivit legii, 
se impune suportarea de la 
bugetul de stat a unor 
contribuţii mai mari decât 
cele existente în prezent, 
concomitent cu menţinerea 
unor eforturi din partea 
cultelor respective de 
salarizare a personalului 
de cult propriu, exigenţă la 
care nu se poate renunţa. 
În conţinutul autonomiei 
cultelor faţă de stat intră 
nu numai aspecte privind 
organizarea şi funcţionarea 
acestora, ci şi cele 
referitoare la salarizarea 
personalului propriu. 
Altfel autonomia este 
incompletă. De pildă în 
Legea poloneză privind 
libertatea de conştiinţă şi 
de credinţă adoptată în  
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 b) personalul clerical care 
îşi desfăşoară activitatea în 
unităţi de cult din mediul 
rural şi respectiv urban, 
beneficiază de salariile de 
bază lunare stabilite pe 
baza coeficientului de 
multiplicare şi valorii de 
referinţă, prevăzute în 
anexa nr. 2. 
    (2) Indemnizaţiile şi 
salariile de bază lunare 
calculate potrivit  
alin. (1) sunt în sumă brută 
şi sunt impozabile potrivit legii”. 

care se determină în raport 
cu venitul salarial. Din 
indemnizaţia lunară astfel 
stabilită 75% va fi 
acoperită de la bugetul de 
stat, restul fiind suportat 
din veniturile proprii ale 
cultului respectiv. 
     b) personalul clerical, 
care îşi desfăşoară 
activitatea în unităţi de 
cult din mediul rural şi 
respectiv urban, 
beneficiază de salariile de 
bază lunare stabilite pe 
baza coeficientului de 
multiplicare şi valorii de 
referinţă, prevăzute în 
anexa nr. 2. Contribuţia 
de la bugetul de stat se 
stabileşte în funcţie de 
situaţia economico-
financiară şi veniturile 
curente realizate de 
unităţile de cult, în 
condiţiile stabilite în art. 1 
alin. (2). 
    (2) Veniturile lunare 
calculate potrivit alin. (1) 
sunt în sumă brută şi sunt 
impozabile potrivit legii”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

anul 1989 se prevede, în 
art. 10: “Polonia este un 
stat laic, neutru în ceea ce 
priveşte problemele şi 
convingerile religioase. 
Statul şi organismele de 
stat nu dotează şi nu 
subvenţionează Bisericile 
şi asociaţiile religioase. 
Excepţiile de la acest 
principiu sunt 
reglementate prin 
prevederi speciale”. 

4.     Art. 3 – “De la bugetul 
de stat se asigură, prin 
bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte, numai 
drepturile stabilite în 
condiţiile prevederilor  
art. 1, inclusiv contribuţia 
la asigurările sociale de 
stat, la asigurările sociale 
de sănătate şi respectiv la 
fondul pentru plata 
ajutorului de şomaj”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
reformularea art. 3, 
devenit prin renumerotare 
art. 4, după cum urmează:  
    “Art. 4 - De la bugetul 
de stat se asigură, prin 
bugetul Secretariatului de 
Stat pentru Culte, numai 
drepturile stabilite în 
condiţiile prevederilor  
art. 2, inclusiv contribuţia 
la asigurările sociale de 
stat, la asigurările sociale 
de sănătate şi respectiv la 
fondul pentru plata  

    Conform motivaţiilor de 
la punctul 3. 
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  ajutorului de şomaj 
corespunzător 
proporţiilor în care sunt 
stabilite contribuţiile de la 
bugetul de stat”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

 

5.     Art. 4 (1) – “Începând 
cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
Bisericii Ortodoxe 
Române din afara 
graniţelor şi din diaspora, 
în vederea menţinerii 
identităţii culturale, 
lingvistice şi religioase, se 
alocă de la bugetul de stat, 
pentru personalul clerical 
de cetăţenie română o 
sumă reprezentând 
echivalentul în lei al 
drepturilor în valută, 
stabilite în cuantum net, 
prin asimilare, prevăzută 
prin Hotărâre a 
Guvernului, cu funcţiile pe 
care este încadrat 
personalul român trimis în 
misiune permanentă în 
străinătate la misiunile 
diplomatice, oficiile 
consulare şi alte 
reprezentanţe ale 
României în străinătate. 
    (2) Fondurile de la 
bugetul de stat aferente 
sumelor prevăzute la 
alineatul precedent, 
inclusiv cele pentru plata 
contribuţiei la asigurările 
sociale de stat, la 
asigurările sociale de 
sănătate şi, respectiv, la 
fondul pentru plata 
ajutorului de şomaj, se 
asigură prin bugetul 
Secretariatului de Stat  

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
modificarea art. 4, devenit 
prin renumerotare art. 5, 
după cum urmează:     
    “Art. 5 (1) – Începând 
cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, pentru 
sprijinirea aşezămintelor 
Bisericii Ortodoxe 
Române din afara 
graniţelor şi din diaspora, 
în vederea menţinerii 
identităţii culturale, 
lingvistice şi religioase, se 
alocă de la bugetul de stat, 
pentru personalul clerical 
de cetăţenie română o 
contribuţie  reprezentând 
75% din echivalentul în lei 
al drepturilor în valută, 
stabilite în cuantum net, 
prin asimilare, prevăzută 
prin Hotărâre a 
Guvernului, cu funcţiile pe 
care este încadrat 
personalul român trimis în 
misiune permanentă în 
străinătate la misiunile 
diplomatice, oficiile 
consulare şi alte 
reprezentanţe ale 
României în străinătate 
    (2) Fondurile de la 
bugetul de stat aferente 
sumelor prevăzute la 
alineatul precedent, 
inclusiv cele pentru plata 
contribuţiei la asigurările 
sociale de stat, la 
asigurările sociale de  
 

    Conform motivaţiilor 
de la punctul 2. 
    În plus, personalul de 
cult care îşi desfăşoară 
activitatea în străinătate 
este trimis de Biserica 
Ortodoxă Română pe care 
o şi reprezintă. Dacă 
personalul de cult 
respectiv ar fi salarizat 
integral de la bugetul de 
stat ar exista riscul ca 
acesta să fie perceput ca 
reprezentant al statului 
român. 
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 pentru Culte, pentru un 
număr de 52 de posturi”. 

sănătate şi, respectiv, la 
fondul pentru plata 
ajutorului de şomaj, 
corespunzător 
cuantumului contribuţiei 
de la bugetul de stat se 
asigură prin bugetul 
Secretariatului de Stat 
pentru Culte, pentru un 
număr de 52 de posturi”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

 

6.     Art. 8 – “Numărul 
maxim de posturi pentru 
care se acordă alocaţii de 
la bugetul de stat, în 
vederea salarizării, 
prevăzut în prezenta lege 
se poate actualiza prin 
legile bugetare anuale”. 

    Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus 
completarea art. 8 cu un 
nou alineat care va avea 
următorul cuprins: 
    “Din totalul posturilor 
salarizate de la bugetul de 
stat fiecărui cult îi revine 
un număr proporţional cu 
adepţii cultului respectiv 
în conformitate cu ultimul 
recensământ al 
populaţiei”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

    Autorul a avut în 
vedere înlăturarea 
elementelor subiective 
care ar putea conduce la o 
împărţire preferenţială 
către un cult sau altul a 
numărului de posturi. 
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Amendamente respinse: 

Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Anexa nr. 1 

    Funcţiile şi indemnizaţiile din 
conducerea cultelor religioase, 
recunoscute, din România 
 
    Funcţia                             Nr.                Coeficient de 
                                                   maxim         multiplicare 
                                                   posturi                
 
1.  Patriarh                       1      20,300 
2. Şef rabin,  
    muftiu,  
    mitropolit, 
    arhiepiscop                19      17,600 
3. Episcop,                    
    superintendent,  
    preşedinte uniune,       
    prim-delegat,  
    episcop vicar 
    patriarhal                    32      15,400 
4. Episcop-vicar, 
    episcop-coajutor, 
    episcop auxiliar, 
    arhiereu-vicar             21      13,000 
5. Vicepreşedinte  
     uniune, delegat, 
     vicar independent, 
     vicar-administrativ, 
     vicar general,  
     secretar general, 
     consilier 
     patriarhal                   52       6,000 
6. Secretar  
     patriarhal,  
     inspector general 
     bisericesc                     3       5,200 
7. Consilier eparhial,  
    inspector eparhial, 
    secretar eparhial, 
    exarh, protopop, 
    secretar  
    Cancelarie  
    Sf. Sinod                   541       3,600 
8. Stareţ,  
    superioară, 
    egumen                      365       2,700 
     
     TOTAL:                  1034 
     
     

    Domnul deputat Liviu Alexandru 
Mera a propus modificarea 
coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi 
în anexa 1, după cum urmează: 
Funcţia                                    Nr.                Coeficient de 
                                                   maxim         multiplicare 
                                                   posturi                
 
1.  Patriarh                       1      16,300 
2. Şef rabin,  
    muftiu,  
    mitropolit, 
    arhiepiscop                19      14,600 
3. Episcop,                    
    superintendent,  
    preşedinte uniune,       
    prim-delegat,  
    episcop vicar 
    patriarhal                    32      12,400 
4. Episcop-vicar, 
    episcop-coajutor, 
    episcop auxiliar, 
    arhiereu-vicar             21      11,000 
5. Vicepreşedinte  
     uniune, delegat, 
     vicar independent, 
     vicar-administrativ, 
     vicar general,  
     secretar general, 
     consilier 
     patriarhal                   52       6,000 
6. Secretar  
     patriarhal,  
     inspector general 
     bisericesc                     3       5,200 
7. Consilier eparhial,  
    inspector eparhial, 
    secretar eparhial, 
    exarh, protopop, 
    secretar  
    Cancelarie  
    Sf. Sinod                   541       4,600 
8. Stareţ,  
    superioară, 
    egumen                      365       3,700 
     
     TOTAL:                  1034 
 
    Amendamentul a fost respins 
de membrii comisiei cu 5 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă şi  
3 abţineri. 

    Autorul a avut 
în vedere 
reducerea în acest 
mod a 
indemnizaţiilor 
pentru funcţiile de 
conducere în 
favoarea majorării 
veniturilor 
personalului 
clerical la nivel de 
preot, diacon, 
pastor, vestitor, 
imam. 
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2.     Anexa nr. 2 
 
 
 
 
 
    Personalul clerical angajat în unităţile ce 
aparţin cultelor religioase, recunoscute din 
România 
    Funcţiile şi Coeficienţii de multiplicare 
Funcţia                                        Nr. maxim                      Coeficient de 
                                                          posturi                                 multiplicare 
Nr. maxim  
personal, Total                           13.490                             minim        maxim 
din care: 
Preot, diacon, pastor,  
vestitor, imam 
din care:                                         mediu        mediu 
                                                           urban           rural 
                                                            3.375          10.115 
 
1. cu studii 
    superioare:         3.132   6.755 
- gradul I                   537      958      1,755      2,310 
- gradul II              1,530    2,315      1,470     1,950  
- definitiv                  514   1,582      1,370      1,855 
- debutant                  551   1,900      1,350         - 
 
2. cu studii                  
    medii:                    243   3.360   
- gradul I                     18      277      1,370      1,855 
- gradul II                    56     706       1,275      1,635 
- definitiv                  114   1,321      1,260       1,540 
- debutant                    55   1,056      1,250         - 
 
 

    Domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera a propus 
modificarea coeficienţilor de 
multiplicare prevăzuţi în anexa 
2, după cum urmează: 
 
Personalul clerical angajat în unităţile ce aparţin 
cultelor religioase, recunoscute din România 
 
    Funcţiile şi Coeficienţii de multiplicare 
Funcţia                                        Nr. maxim                      Coeficient de 
                                                          posturi                                 multiplicare 
Nr. maxim  
personal, Total                           13.490                             minim        maxim 
din care: 
Preot, diacon, pastor,  
vestitor, imam 
din care:                                         mediu        mediu 
                                                           urban           rural 
                                                            3.375          10.115 
 
1. cu studii 
    superioare:         3.132   6.755 
- gradul I                   537      958      2,755      3,310 
- gradul II              1,530    2,315      2,470     2,950  
- definitiv                  514   1,582      2,370      2,855 
- debutant                  551   1,900      2,350         - 
 
2. cu studii                  
    medii:                    243   3.360   
- gradul I                     18      277      2,370      2,855 
- gradul II                    56     706       2,275      2,635 
- definitiv                  114   1,321       2,260       2,540 
- debutant                    55   1,056      2,250         - 
    Amendamnetul a fost respins 
de membrii comisiei cu 5 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 
abţineri. 
 

    Autorul a avut 
în vedere 
majorarea 
veniturilor în 
principal pentru 
personalul de cult 
deservent. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Marţian Dan 

 

   

 


