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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul 

statului pentru salarizarea clerului 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, modificat 
şi completat prin H.C.D. nr.34/2005, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în 
fond, în procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea 
clerului, trimisă cu adresa nr.Pl.x 684 din 21 decembrie 2005. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1075/22.07.2005 - favorabil) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.708/16.01.2006 - negativ) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.1164/22.12.2005 - negativ), 
precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.2520/17.10.2005 - negativ). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 
creşterii veniturilor acestora, precum şi stabilirea unor drepturi de asigurări sociale suplimentare 
pentru personalul clerical (acordarea pensiei de serviciu, a unei indemnizaţii cu ocazia ieşirii la 
pensie, asistenţă medicală gratuită). 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din 
următoarele considerente: 
a) prevederile cuprinse în propunerea legislativă complică procedeul de acordare a sprijinului 

financiar al statului prin: 
- înlocuirea noţiunii de „indemnizaţie” cu cea de „remuneraţie”,  
- eliminarea dispoziţiei conform căreia indemnizaţia este unica formă de remunerare a 

personalului 
- modificarea şi completarea anexelor la lege (sunt stabilite sumele care se acordă pentru 

gradaţiile de merit echivalente pentru fiecare cult separat, precum şi introducerea unei 
indemnizaţii de gestiune) 

- reglementarea indemnizaţiei distincte de pensionare, a pensiei de serviciu, a pensiei de 
urmaş, a dreptului la asistenţă medicală gratuită. 

b) iniţiatorii nu au avut în vedere dispoziţia instituită de Legea nr.142/1999 în baza căreia 
numărul maxim de posturi utilizate pentru fundamentarea sumelor necesare în vederea 
sprijinirii de către stat a salarizării personalului clerical poate fi revizuit anual, cu ocazia 
elaborării bugetului de stat. 

c) iniţiatorii propun, la art.I din proiect, eliminarea sintagmei „Statul român sprijină cultele 
religioase... pentru salarizarea clerului de la bugetul de stat, la cererea acestora...”, 
eliminându-se astfel necesitatea solicitării sprijinului financiar atunci când este considerat 
necesar, ceea ce contravine principiului de bază al Legii nr.142/1999, de acordare a 
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sprijinului financiar atunci când este solicitat. Menţionăm că în sistemul de organizare şi 
funcţionare al unităţilor de cult există o componentă economică de autofinanţare, Legea 
nr.142/1999 reglementând completarea drepturilor salariale ale personalului clerical pe lângă 
cele asigurate din venituri proprii. 

d) în ceea ce priveşte dispoziţiile prin care se reglementează pensia de serviciu, pentru 
personalul clerical, menţionăm că pensiile de serviciu sunt reglementate prin legi speciale 
numai pentru unele categorii de persoane avându-se în vedere răspunderea şi complexitatea 
funcţiilor avute, cât şi interdicţiile şi incompatibilităţile corespunzătoare funcţiilor respective. 

e) iniţiatorii nu precizează sursele de finanţare din care urmează a fi suportate cheltuielile 
bugetare pe care le presupune aplicarea măsurilor preconizate în proiect, fapt ce încalcă 
prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art.15 din 
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice. 

 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor 

art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

3. La dezbaterea propunerii legislative nu au participat invitaţi. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 4 abţineri. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 decembrie 2005. 

 
6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 21 februarie 2006, Comisia propune respingerea  
iniţiativei legislative. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
   Stelian DUŢU    Rovana PLUMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 
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