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CAMERA  DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/88/28 martie 2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2002 pentru modificarea

Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, am fost sesizaţi pentru dezbatere pe fond cu proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2002 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru
salarizarea clerului, trimis comisiei cu adresa nr.143 din 25 martie 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ şi de la Comisia pentru drepturile omului,
culte şi problemele minorităţilor naţionale.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură de urgenţă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2002, care modifică şi completează Legea
nr.142/1999, în sensul majorării valorii de referinţă sectorială din anexele nr.1A, nr.1B şi nr.2, al suplimentării numărului de posturi, precum şi
modificării coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa nr.2.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege pentru o eficientă salarizare a personalului clerical prevăzut în Legea nr.142/1999,
prin majorarea sprijinului acordat de stat în raport de creşterile valorilor de referinţă şi a coeficienţilor de multiplicare aplicate în sectorul bugetar, dar
şi de creşterea salariului minim brut pe ţară.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 72 din Constituţia României.

La dezbaterea acestui proiect au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale: d-na Georgeta Gheorghe �
director general, d-na Cecilia Sebe � expert şi d-na Adriana Ion � expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 13 martie 2002.

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea cu modificări a proiectului de lege.
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I. Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de comisie

(autorul amendamentului)
Motivarea

propunerii amendamentelor
0 1 2 3

1 Anexa nr.1B va avea următorul cuprins: Se propune introducerea textului în Legea de aprobare, ca pct.1, după
cum urmează:
�1. Anexa nr.1B va avea următorul cuprins:

Textul iniţial a devenit pct.1
în Legea de aprobare întrucât
a fost introdusă o nouă
modificare a ordonanţei de
urgenţă.

Anexa nr.1B

FUNCŢIILE ŞI COEFICIENŢII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din

conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute
în România

Valoarea de referinţă sectorială la nivelul lunii martie
2002=1.181.000 lei

Nr.
crt. Funcţia

Numărul
de

posturi*)

Coeficientul
de

multiplicare
1 Vicepreşedinte uniune,

delegat, vicar independent,
vicar administrativ
patriarhal, vicar general,
secretar general, consilier
patriarhal

37 6,000

2 Secretar patriarhal, inspector
general bisericesc, vicar
administrativ eparhial

31 5,200

3 Consilier eparhial, secretar
eparhial, inspector eparhial,
exarh, protopop, secretar la
Cancelaria Sfântului Sinod

555 3,600

4 Stareţ, superioară, egumen 370 2,700

*) 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.�

Anexa nr.1B

FUNCŢIILE ŞI COEFICIENŢII DE MULTIPLICARE
pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din conducerea
cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România

Valoarea de referinţă sectorială la nivelul lunii martie
2002=1.181.000 lei

Nr.
crt. Funcţia

Numărul
de

posturi*)

Coeficientul
de

multiplicare
1 Vicepreşedinte uniune,

delegat, vicar independent,
vicar administrativ patriarhal,
vicar general, secretar general,
consilier patriarhal

37 6,000

2 Secretar patriarhal, inspector
general bisericesc, vicar
administrativ eparhial

31 5,200

3 Consilier eparhial, secretar
eparhial, inspector eparhial,
exarh, protopop, secretar la
Cancelaria Sfântului Sinod

555 3,600

4 Stareţ, superioară, egumen 370 2,700

*) 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.�
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0 1 2 3

2 (din ordonanţă)
Anexa nr.2

PERSONALUL CLERICAL
angajat în unităţile care aparţin cultelor religioase

recunoscute în România
Valoarea de referinţă sectorială la nivelul lunii martie

2002=1.181.000 lei

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui
text nou, ca pct.2, cu următorul cuprins:
�2. Anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

Anexa nr.2
PERSONALUL CLERICAL

angajat în unităţile care aparţin cultelor religioase
recunoscute în România

Valoarea de referinţă sectorială la nivelul lunii martie
2002=1.181.000 lei

Autor: deputat Adrian Mărăcineanu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Pentru diferenţierea între
debutanţii cu studii superioare şi
debutanţii cu studii medii.

Coeficientul de
multiplicare

Funcţia Numărul
maxim de
posturi*)

minim maxim
Preot, diacon, vestitor,
pastor, imam 13.800

1. Cu studii superioare 10.127
- grad I 1.565 1,755 2,310
- grad II 3.860 1,470 1,950
- definitiv 2.161 1,370 1,855
- debutant 2.541 1,300 -
2. Cu studii medii 3.673
- grad I 315 1,370 1,855
- grad II 772 1,300 1,635
- definitiv 1.445 1,290 1,540
- debutant 1.141 1,290 -

*) 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.

Coeficientul de
multiplicare

Funcţia Numărul
maxim de
posturi*)

minim maxim
Preot, diacon, vestitor,
pastor, imam 13.800

1. Cu studii superioare 10.127
- grad I 1.565 1,755 2,310
- grad II 3.860 1,470 1,950
- definitiv 2.161 1,370 1,855
- debutant 2.541 1,320 -
2. Cu studii medii 3.673
- grad I 315 1,370 1,855
- grad II 772 1,300 1,635
- definitiv 1.445 1,290 1,540
- debutant 1.141 1,290 -

*) 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.�



4

Comisia a propus aprobarea proiectului cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Pavel TODORAN

Întocmit,
Expert Sorina Steliana SZABO
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