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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

Bucureşti, 6 aprilie 2009 
Nr. 27/177  

 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2008 pentru 
modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 167 din 4 martie 2009, cu dezbaterea pe fond, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea 
Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1419/12.11.2008) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/292/17.03.2009) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.25/229/18.03.2009) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.188/25.03.2009) 
• punctul de vedere favorabil al Guvernului (adr.1096/DRP din 09.03.2009). 
 
 

 



 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru 
salarizarea clerului, în sensul raportării explicite a contribuţiilor de la bugetul de stat pentru salarizarea clerului la 
salariile de bază ale personalului didactic preuniversitar cu grad profesional echivalent, nu în sensul egalităţii, ci doar al 
păstrării unei proporţii constante între cele două. Astfel, nivelul contribuţiilor la salarizarea personalului clerical este 
stabilit la 65% din salariul de bază al personalului didactic preuniversitar cu grad profesional echivalent. Preoţii din 
unităţile de cult cu venituri reduse, respectiv 30% din totalul posturilor pentru care statul acordă sprijin, vor beneficia 
de o contribuţie de 75% din salariul de bază al personalului didactic preuniversitar cu grad profesional echivalent. 

 
 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege pentru a asigura stabilitatea acestui 
personal, pentru a încuraja menţinerea în mediul rural a unor persoane cu un nivel ridicat de pregătire profesională, 
mai ales în condiţiile în care cultele sunt implicate în parteneriat cu statul în diverse acţiuni menite a asigura o bună şi 
corectă informare a populaţiei asupra unor aspecte de interes comun privind sănătatea, siguranţa publică şi drepturile 
omului şi pentru a confirma astfel o legătură tradiţională între cele două categorii de personal, apropiate atât de o 
misiune ce are multe elemente în comun, iar acum şi de o corespondenţă între venituri, însă fără a fi vorba de o 
egalizare. 
 De asemenea, s-a avut în vedere că, în majoritatea covârşitoare a cazurilor, comunitatea nu este suficient de 
puternică pentru a acoperi şi cheltuielile de funcţionare şi de întreţinere a lăcaşului de cult şi pe cele privitoare la 
salarizarea personalului clerical deservent. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată.  

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 1 aprilie 2009 au participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
 din partea Patriarhiei Române, ÎPS Vincenţiu Ploieşteanu – episcop-vicar patriarhal 
 din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul Nicolae Lemeni – Secretar de Stat. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 martie 2009. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
 
 În urma dezbaterilor, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege, după cum urmează:  
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Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

1 
 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.155/2008 pentru 
modificarea Legii nr.142/1999 
privind sprijinul statului pentru 
salarizarea clerului 
 

 
Nemodificat  

 

 
2 

 
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 155 din 12 
noiembrie 2008 pentru 
modificarea Legii nr.142/1999 
privind sprijinul statului pentru 
salarizarea clerului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.778 din 20 noiembrie 
2008. 
 
 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.155 din 
12 noiembrie 2008 pentru modificarea 
Legii nr.142/1999 privind sprijinul 
statului pentru salarizarea clerului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.778 din 20 
noiembrie 2008, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
Autori: d-nii deputaţi Victor Paul 
Dobre, Karoly Kerekes, Dan Mircea 
Popescu, Ioan Cindrea, Adrian 
Solomon, Dorel Covaci, Ioan 
Damian, Ioan Narcis Chisăliţă, Titi 
Holban, Nini Săpunaru, Cornel 
Ghiţă, Ioan - Nelu Botiş, Florian 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere modificările 
şi completările 
propuse prin 
prezentul raport. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Daniel Geantă, Vasile Silviu 
Prigoană, Iulian Vladu şi d-nele 
deputat Maria Eugenia Barna, 
Cristina Ancuţa Pocora şi Claudia 
Boghicevici  
 

 
3 

 
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea Legii nr.142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea 
clerului 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

 
4 

 
Art.I. – Legea nr.142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea 
clerului, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.361 din 29 
iulie 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

 
5 

 
1. La articolul 2 alineatul (1), 
literele b) şi c) vor avea 
următorul cuprins:  
„b) personalul din conducerea 
cultelor, altul decât cel prevăzut la 
lit.a), beneficiază de sprijin lunar la 
salarizare, potrivit funcţiilor pe care le 
ocupă, la nivelul salariilor de bază 
stabilite conform legii pentru cadrele 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
didactice din învăţământul 
preuniversitar de stat, conform 
asimilărilor prevăzute în anexa nr. 2; 
c) personalul clerical care îşi 
desfăşoară activitatea în unităţile de 
cult beneficiază de sprijin lunar la 
salarizare, în cuantum de 65% din 
salariile de bază stabilite conform legii 
pentru cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar de stat, 
potrivit nivelului de studii,  gradului 
profesional obţinut şi vechimii în 
activitatea clericală deţinută în cadrul 
cultelor din România, conform 
asimilărilor prevăzute în anexa nr.3.” 
 

 
6 

 
2. La articolul 2, alineatul (3) se 
abrogă. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

 
7 

 
3. La articolul 21, alineatele (1), 
(5) şi (6) vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.21. - (1) Prin excepţie de la 
prevederile art.2 alin.(1) lit.c), 
personalul clerical care îşi desfăşoară 
activitatea în unităţile de cult cu 
venituri reduse poate beneficia de un 
sprijin lunar la salarizare în cuantum 
de 80% din salariile de bază stabilite 
conform legii pentru cadrele didactice 
din învăţământul preuniversitar de 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
stat, potrivit nivelului de studii, 
gradului profesional obţinut şi vechimii 
în activitatea clericală deţinută în 
cadrul cultelor din România, conform 
asimilărilor prevăzute în anexa nr. 3. 
.................................................. 
(5) Unităţile centrale de cult, în baza 
numărului de posturi comunicat 
anual, transmit Ministerului Culturii şi 
Cultelor propuneri motivate 
cuprinzând nominalizarea unităţilor de 
cult pentru al căror personal clerical 
se doreşte acordarea sprijinului lunar 
prevăzut la alin.(1) şi care întrunesc 
condiţiile şi criteriile prevăzute la 
alin.(1) şi (2). 
(6) Listele unităţilor de cult al căror 
personal clerical beneficiază de sprijin 
lunar în condiţiile alin.(1), precum şi 
modificarea acestora se stabilesc la 
propunerea unităţilor centrale de cult 
şi se aprobă anual prin ordin al 
ministrului culturii şi cultelor.” 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

8 
 
(din Legea nr.142/1999) 
 
Anexa nr.1 
 

INDEMNIZAŢIILE 
personalului din conducerea cultelor 

recunoscute şi a unităţilor centrale de 
cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de 

demnitate publică 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia 

Numărul 
maxim 

de 
posturi 

Indemnizaţia 
lunară 
-lei- 

5. Episcop-vicar, 
episcop 
coajutor, 
episcop 
auxiliar, 
arhiereu-vicar 

24 6.342 

 
 
 

 
___ 

 
1. La articolul I, după punctul 3 
se introduce un nou punct, 
punctul 31, cu următorul 
cuprins: 
 
„31. La Anexa nr.1, numărul 
curent 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

‹‹Nr. 
crt. 

Funcţia 

Numărul 
maxim 

de 
posturi 

Indemnizaţia 
lunară 
-lei- 

5. Episcop-
vicar, 
episcop 
coajutor, 
episcop 
auxiliar, 
arhiereu-
vicar 

26 6.342››” 

 
Autori: d-nii deputaţi Varga Attila, 
Mate Andras Levente şi Kerekes 
Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
S-a majorat numărul 
de posturi pentru a 
elimina 
discriminarea faţă de 
alte culte, în spiritul 
egalităţii în faţa legii, 
pentru a fi incluse şi 
cele două funcţii de 
episcop-vicar a 
Bisericii Reformate. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

9 
 
4. Anexele nr.2 şi 3 se modifică şi se 
înlocuiesc cu anexele nr.1 şi 2 la 
prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 
(anexa nr.1 la ordonanţa de urgenţă) 
 

Anexa nr.1 
(Anexa nr.2 la Legea nr.142/1999) 

 
Personalul din conducerea cultelor şi a 

unităţilor de cult, altul decât cel asimilat 
funcţiilor de demnitate publică 

 

Nr. 
crt. 

Funcţia clericală 

Numărul 
de posturi 

pentru 
care se 
asigură 
sprijin 
lunar la 

salarizare 

Funcţia 
didactică cu 

care se 
asimilează  

1. 

Vicepreşedinte 
uniune, vicar 
administrativ 
patriarhal, vicar 
general, 
secretar 
general, 
consilier 
patriarhal, prim 
rabin 

46 

Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic I şi 
vechime în 
învăţământ 
peste 40 ani 

2. 

Secretar 
patriarhal, 
inspector 
general 
bisericesc, vicar 
administrativ 
eparhial, vicar 
episcopal 

41 

Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic I şi 
vechime în 
învăţământ 
între 22 şi 
25 ani 

 
___ 

 
2. La articolul I, punctul 4 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
„4. Anexele nr.2 şi 3 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
‹‹Anexa nr.2 

 
Personalul din conducerea cultelor şi a 

unităţilor de cult, altul decât cel asimilat 
funcţiilor de demnitate publică 

 

Nr. 
crt. 

Funcţia clericală 

Numărul 
de posturi 

pentru 
care se 
asigură 
sprijin 
lunar la 

salarizare 

Funcţia 
didactică cu 

care se 
asimilează  

1. 

Vicepreşedinte 
uniune, vicar 
administrativ 
patriarhal, vicar 
general, 
secretar 
general, 
consilier 
patriarhal, prim 
rabin 

46 

Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic I şi 
vechime în 
învăţământ 
peste 40 ani 

2. 

Secretar 
patriarhal, 
inspector 
general 
bisericesc, vicar 
administrativ 
eparhial, vicar 
episcopal 

41 

Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic I şi 
vechime în 
învăţământ 
între 22 şi 
25 ani 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
Orice modificare a 
unei legi se 
încorporează în 
textul de bază.  
În acest caz, 
potrivit textului 
iniţial al ordonanţei 
de urgenţă, anexa 
nr.2 din Legea 
nr.142/1999 va fi 
înlocuită cu anexa 
nr.1 la ordonanţa 
de urgenţă. Având 
în vedere că legea 
de bază are deja o 
anexă nr.1, anexa 
nr.2 nu poate avea 
nr.1, chiar dacă se 
specifică, în 
paranteză, faptul 
că anexa nr.1 este 
anexa nr.2 la 
Legea 
nr.142/1999. 
Pentru a nu crea 
dificultăţi şi 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

3. 

Secretar 
Cancelaria 
patriarhală, 
consilier 
eparhial, 
secretar 
eparhial, 
inspector 
eparhial, exarh, 
protopop 

715 

Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic II şi 
vechime în 
învăţământ 
între 10 şi 
14 ani 

4. 
Stareţ, 
superioară, 
egumen 

466 

Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic II şi 
vechime în 
învăţământ 
între 2 şi 6 
ani 

 
 
(anexa nr.2 la ordonanţa de urgenţă) 
 

Anexa nr.2 
(Anexa nr.3 la Legea nr.142/1999) 

 
Personal clerical angajat în unităţile 
cultelor recunoscute din România 

 

Nr. 
crt. 

Funcţia 
clericală 

Numărul 
de posturi 

pentru 
care se 
asigură 
sprijin 
lunar la 

salarizare 

Funcţia 
didactică cu 

care se 
asimilează  

 Preot, diacon, 
pastor, 
vestitor, 
imam, rabin, 
cantor, 

15.237  

3. 

Secretar 
Cancelaria 
patriarhală, 
consilier 
eparhial, 
secretar 
eparhial, 
inspector 
eparhial, exarh, 
protopop 

715 

Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic II şi 
vechime în 
învăţământ 
între 10 şi 
14 ani 

4. 
Stareţ, 
superioară, 
egumen 

466 

Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic II şi 
vechime în 
învăţământ 
între 2 şi 6 
ani 

 
 
 
 
Anexa nr.3 

 
 

Personal clerical angajat în unităţile 
cultelor recunoscute din România 

 

Nr. 
crt. 

Funcţia 
clericală 

Numărul 
de posturi 

pentru 
care se 
asigură 
sprijin 
lunar la 

salarizare 

Funcţia 
didactică cu 

care se 
asimilează  

 Preot, diacon, 
pastor, 
vestitor, 
imam, rabin, 
cantor, 

15.237  

confuzii în 
aplicarea legii, 
întrucât trimiteri 
din text fac referire 
atât la anexa nr.1, 
cât şi la anexa nr.2 
şi anexa nr.3, din 
punct de vedere 
tehnico-legislativ 
este corect să se 
păstreze cele 3 
anexe cu 
numerotaţia 
iniţială. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
oficiant de cult 

1. Cu studii 
superioare: 

10.957 
 

Profesor cu 
studii 
superioare 

1.1. gradul I 3.018 gradul 
didactic I 

1.2. gradul II 3.238 gradul 
didactic II 

1.3. definitiv 2.440 definitiv 
1.4. debutant 2.261 debutant 

2. Cu studii 
medii: 

4.280 Învăţător, 
educatoare, 
educator, 
maistru-
instructor cu 
studii medii 

2.1. gradul I 663 gradul 
didactic I 
 

2.2. gradul II 783 gradul 
didactic II 

2.3. definitiv 1.690 definitiv 
2.4. debutant 1.144 debutant 

 
NOTĂ: 
Sprijinul lunar la salarizarea 
personalului clerical se determină, în 
condiţiile prezentei legi, pe tranşe de 
vechime în activitatea clericală, în 
mod corespunzător cu salariile de 
bază ale cadrelor didactice astfel cum 
sunt stabilite prin lege, pe tranşe de 
vechime. 

oficiant de cult 
1. Cu studii 

superioare: 
10.957 

 
Profesor cu 
studii 
superioare 

1.1. gradul I 3.018 gradul 
didactic I 

1.2. gradul II 3.238 gradul 
didactic II 

1.3. definitiv 2.440 definitiv 
1.4. debutant 2.261 debutant 

2. Cu studii 
medii: 

4.280 Învăţător, 
educator, 
maistru-
instructor 
cu studii 
medii 

2.1. gradul I 663 gradul 
didactic I 
 

2.2. gradul II 783 gradul 
didactic II 

2.3. definitiv 1.690 definitiv 
2.4. debutant 1.144 debutant 

 
NOTĂ: 
Sprijinul lunar la salarizarea 
personalului clerical se determină, în 
condiţiile prezentei legi, pe tranşe de 
vechime în activitatea clericală, în 
mod corespunzător cu salariile de 
bază ale cadrelor didactice astfel cum 
sunt stabilite prin lege, pe tranşe de 
vechime.››” 
 
Autori: d-nii deputaţi Varga Attila, 
Mate Andras Levente şi Kerekes 
Karoly 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

10 
 
Art.II. – Prezenta ordonanţă de 
urgenţă intră în vigoare începând cu 
data de 1 ianuarie 2009. 
 

 
___ 

 
Nemodificat  

 

 
11 

 
Art.III. - Legea nr.142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea 
clerului, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.361 din 29 
iulie 1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se va republica 
după aprobarea acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
 

 
___ 

 
Nemodificat  

 

 
 

    PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
     Victor Paul Dobre      Kerekes Karoly 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 
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