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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 3 martie 2009 

Nr. 27/40 
 
 

 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru 

salarizarea clerului 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 38 din 2 februarie 2009, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru 

salarizarea clerului. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.537/08.09.2008) 

• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.25/47/26.02.2009) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1712/23.07.2008). 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

anexei nr.3 la Legea nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru 

salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

eliminării funcţiilor de cantor şi oficiant de cult, precum şi cele 9 posturi cu 

 



studii medii necesare pentru aceste funcţii. Totodată, se propune 

majorarea cuantumului sprijinului lunar acordat personalului clerical 

angajat în unităţile cultelor recunoscute, cu procente cuprinse între 30 şi 

49%. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative întrucât soluţia de majorare a sprijinului lunar acordat 

personalului clerical a fost rezolvată prin Ordonanţa Guvernului 

nr.155/2008, prin care se modifică Legea nr.142/1999, în sensul asimilării 

funcţiilor personalului din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul 

decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică, precum şi a personalului 

clerical angajat în unităţile de cult, cu funcţia didactică de profesor cu 

studii superioare, respectiv asimilarea personalului clerical cu studii medii 

cu funcţia didactică de învăţător/educatoare, determinarea acestora 

făcându-se pe tranşe de vechime. Menţionăm că ordonanţa mai sus 

menţionată se află în procedură legislativă la Senat. 

De asemenea, eliminarea funcţiilor de cantor şi oficiant de cult este 

inoportună, întrucât aceste funcţii au fost introduse în cuprinsul Legii 

nr.142/1999 tocmai pentru corelarea textului cu activitatea religioasă a 

Cultului Mozaic, recunoscut în România.  

 

Propunerea legislativă 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 25 februarie 

2009 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional: 

 d-l Vasile Timiş – Secretar de Stat 

 d-l Ştefan Ioniţă – director 

 d-l Mircea Angelescu – director 

 d-na Olimpia Roman – director adjunct 

 d-l Cornel Frimu – consilier. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

noiembrie 2008. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 
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