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A V I Z  

asupra 

propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.8 şi alin.(1) al art.9 din Anexa 

nr.1 Familia ocupaţională de funcţii bugetare "învăţământ ", Capitolul III: Culte, 

SECŢIUNEA 3: Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor 

recunoscute din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, cu propunerea legislativă 

pentru modificarea alin.(1) al art.8 şi alin.(1) al art.9 din Anexa nr.1 Familia ocupaţională 

de funcţii bugetare "învăţământ ", Capitolul III: Culte, SECŢIUNEA 3: Sprijinul statului 

pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, trimisă cu adresa nr. 

Plx 245 din 4 mai 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-

13/367 din 5 mai 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Anexei nr.1 la 

Legea-cadru nr.153/2017, în sensul instituirii, pentru personalul neclerical angajat în 

unităţile de cult din ţară, a unui sprijin sub formă de contribuţii, echivalent cu valoarea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul respectiv, acordat de la 

bugetul de stat şi de la bugetele locale, care va asigura completarea drepturilor salariale 

neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective. 

În şedinţa din data de 17 mai 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 

lege supusă avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consililui Legislativ si avizul 

nefavorabil al Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

majoritate de voturi, să acorde propunerii legislative, un aviz negativ. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

                     

 

                     PREŞEDINTE                                                   SECRETAR 

 

            Laura Cătălina Vicol Ciorbă                              Ladányi László-Zsolt 
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