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Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru
modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, trimis Comisiei pentru muncă şi
protecţie socială, în procedură obişnuită, cu adresa nr.PLx 276/2021 din
16 iunie 2021, pentru dezbatere şi examinare în fond.

PREŞEDINTE,
OANA SILVIA ŢOIU
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 276/2021 din 16
iunie 2021, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de
Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea
Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017, în sensul majorării numărului
contribuţiilor prevăzute ca formă de sprijin de la bugetele locale, pentru
personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară. Iniţiativa vizează
suplimentarea numărului de posturi destinat personalului neclerical
angajat în unele parohii ale Bisericii Evanghelice C.A. din România, cult
religios recunoscut în România (6 posturi pentru judeţul Sibiu, 6 posturi
pentru judeţul Braşov, 2 posturi pentru judeţul Mureş şi 1 post pentru
municipiul Bucureşti), pentru care se acordă un sprijin sub formă de
contribuţii, necesar completării drepturilor salariale neacoperite din
fondurile proprii, în vederea bunei funcţionări administrativ-religioase.
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La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.251/27.04.2021)
avizul Consiliului Economic şi Social (nr.3003/7.04.2021)
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.258/24.06.2021)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/572/24.06.2021).

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 iunie 2021
a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 21
membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri).
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă
Cameră sesizată, în şedinţa din 14 iunie 2021.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a
documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către
plenul Camerei Deputaţilor a prezentului raport, de adoptare a
proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte
integrantă din prezentul raport.
PREŞEDINTE,
Oana Silvia Ţoiu

SECRETAR,
Eugen Neaţă

Întocmit,
Şef birou Lidia Vlădescu
Consilier parlamentar Camelia Revenco
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare

1.
__

Titlul legii

Nemodificat

Lege pentru modificarea Anexei
nr.I la Legea-cadru nr.153/2017
privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice
2.

Articol unic. - La anexa nr.I,
capitolul III - Culte, lit.E, art.9
alin.(1) lit.a) din Legea-cadru
nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.492 din 28 iunie 2017, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
punctul
(i)
se
modifică şi va avea următorul

Articol unic. - La anexa nr.I la
Legea-cadru
nr.153/2017
privind salarizarea personalului
plătit
din
fonduri
publice,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.492 din
28 iunie 2017, cu modificările şi
completările
ulterioare,
Capitolul III - Culte se
modifică după cum urmează:

Pentru
respectarea
exigențelor impuse de
normele
de
tehnică
legislativă,
având
în
vedere
modificările
propuse.
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare

cuprins:
Autori: membrii comisiei
3.
C. Personalul din conducerea __
cultelor şi a unităţilor de cult,
altul decât cel asimilat funcţiilor
de demnitate publică

1. La litera C, nr. crt.1 şi 3 Pentru nr.crt.1:
din tabel se modifică şi vor Prin această modificare se
dorește doar consolidarea
avea următorul cuprins:
1

1

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

53

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

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

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

55

915

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

Profesor cu
studii
superioare, cu
grad didactic II
şi vechime în
învăţământ
între 10 şi 15
ani

Autori: deputaţi Adrian Solomon
şi Tudor Polak

textului Legii nr.153/2017,
prin
introducerea
modificărilor din structura
posturilor, potrivit art. 53
din Legea nr. 5/2020, care
precizează că numărul se
majorează cu 1 (un) post,
de la 53 la 54 la
nr.crt.1.
Totodată, potrivit pct.3 de
la
art.
V
din
OUG
nr.1/2020, acelaşi număr
de posturi a fost majorat
de la 53 la 54, corect fiind
de la 54 la 55, având în
vedere completarea adusă
prin Legea nr.5/2020.
În fapt, cele două posturi
sunt
în
plată,
iar
amendamentul propus nu
face decât să clarifice şi să
reglementeze
numărul
total de posturi, care
cuprinde majorările din
cele două acte normative
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare
publicate
aproape
concomitent în Monitorul
Oficial, dar necorelate între
ele.
Pentru nr.crt.3:
Prin această modificare se
dorește
consolidarea
textului Legii nr.153/2017,
prin
introducerea
modificărilor din structura
posturilor,
efectuate
potrivit art.53 din Legea
nr. 5/2020, prin care s-a
majorat numărul cu 4
posturi.
Totodată, potrivit pct.3 de
la
art.
V
din
OUG
nr.1/2020, acelaşi număr
de posturi a fost majorat
de la 736 la 786, corect
fiind de la 740 la 790. În
fapt, cele 54 de posturi
sunt
în
plată,
iar
amendamentul propus nu
face decât să clarifice şi să
reglementeze
numărul
total de posturi, care
cuprinde
inclusiv
majorările din cele două
acte normative apărute
aproape concomitent în
Monitorul
Oficial,
la
începutul
anului
2020,
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare
numărul total, la sfârşitul
lunii ianuarie 2020 fiind de
790 de posturi.
Ulterior,
prin
Legea
nr.42/2020, numărul de
posturi s-a majorat cu 55,
prin
Legea
nr.64/2020
numărul de posturi s-a
majorat cu 30, iar prin
Legea nr.156/2020 s-a
majorat cu 28 de posturi.
Însă raportarea s-a făcut
eronat, la numărul de
posturi din grilă, şi nu la
numărul
de
posturi
aflate în plată, majorate
prin cele 5 acte normative,
număr
care
este,
în
prezent, de 903 posturi.
Ca urmare a solicitărilor
Arhiepiscopiei
Sucevei
și
Rădăuților
și
Episcopiei
Hușilor,
pentru buna funcționare
a
activității
administrativ-bisericești
a
acestora,
este
necesară suplimentarea
numărului de posturi cu
12, din care 10 pentru
Arhiepiscopia Sucevei și
Rădăuților şi 2 pentru
Episcopia
Hușilor.
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare
Astfel, numărul total,
este de 915 posturi.
Potrivit art. 50 din Legea
bugetului de stat pe anul
2021, în anul 2021 se
menţine în plată la nivelul
aprobat pentru anul 2020
numărul de posturi aferent
funcţiilor
prevăzute
la
capitolul III - Culte, lit. C Personalul din conducerea
cultelor şi a unităţilor de
cult,
altul
decât
cel
asimilat
funcţiilor
de
demnitate publică.

4.
Anexa nr.I, capitolul III, lit.E
Art. 9, alin.(1), lit.a), pct.(i)
(1) Sprijinul financiar pentru
personalul neclerical angajat în
unităţile
ce
aparţin
cultelor
religioase din România se asigură,
la cerere, în limita prevederilor
bugetare
anuale,
după
cum
urmează:
a) de la bugetele locale:

„(i)
19.914
de
contribuţii
pentru
personalul
neclerical
angajat în unităţile de cult din
ţară prevăzute la art.8 din
prezenta
anexă.
Cuantumul
contribuţiei lunare se stabileşte
prin legile bugetare anuale sau
prin legile de rectificare a
(i) 19.899 de contribuţii pentru bugetului de stat şi nu poate fi
mic
decât
cuantumul
personalul neclerical angajat în mai
stabilit,
potrivit
legii,
pentru
unităţile de cult din ţară

2. La litera E articolul 9,
alineatul
(1),
litera
a),
punctul (i) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(i)
19.948
de
contribuţii
pentru
personalul
neclerical
angajat în unităţile de cult din
ţară prevăzute la art.8 din
prezenta
anexă.
Cuantumul
contribuţiei lunare se stabileşte
prin legile bugetare anuale sau
prin legile de rectificare a
bugetului de stat şi nu poate fi
mai
mic
decât
cuantumul
stabilit, potrivit legii, pentru

Pentru
respectarea
exigențelor impuse de
normele
de
tehnică
legislativă.
Pentru
a
asigura
contribuţiile
necesare
pentru
Arhiepiscopia
Alba-Iulia,
Episcopiile
Romano-Catolice
Satu
Mare,
Oradea,
Timişoara,
Eprahia
Reformată
pe
lângă
Piatra Craiului, Eparhia
Reformată a Ardealului,
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază

Text adoptat de Senat

prevăzute la art. 8 din prezenta anul 2017;”
anexă. Cuantumul contribuţiei
lunare se stabileşte prin legile
bugetare anuale sau prin legile
de rectificare a bugetului de stat
şi nu poate fi mai mic decât
cuantumul stabilit, potrivit legii,
pentru anul 2017;

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare

anul 2017;”

precum şi pentru alte
unităţi
de
cult
Cultului
Autori:
deputaţi
Adrian aparţinând
Solomon,
Eva-Andrea
Csep, musulman şi Bisericii
Unitariane.
Tudor Polak şi Ibram Iusein

9

