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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind subvenţionarea salariilor preoţilor  
 
 

 
Cu adresa nr. PLx 127 din 12 martie 2008, Biroul Permanent conform 

conform art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru 
examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea 
legislativă privind subvenţionarea salariilor preoţilor . 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, precum şi punctul de vedere al Guvernului. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  acordarea unor 
subvenţii de la bugetul de stat pentru salariile preoţilor cultelor legal constituite şi 
recunoscute în România. Nivelul acestei subvenţii se propune a fi de 2 salarii minime 
brute pe ţară în vigoare la care se adaugă şi taxele sociale aferente, pentru preoţii care 
au absolvit o unitate de învăţământ superior de specialitae şi de 1,5 salarii minime 
brute pe ţară în vigoare la care se adaugă şi taxele sociale aferente, pentru preoţii care 
au absolvit o unitate de învăţământ liceal de specialitate . Diferenţa dintre nivelul 
subvenţiei şi salariul lunar al preotului se va acorda din fondurile proprii ale parohiei 
în care îşi desfăşoară activitatea 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 
76 din Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat  27  deputaţi din totalul de 28 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 5 

martie 2008. 
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Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 
şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 

In urma dezbaterii propunerii legislative privind subvenţionarea salariilor 
preoţilor, în şedinţa din data de 30.09.2008, comisia propune supunerea spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu 
amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel Gubandru 
 

SECRETAR, 
 

  Ştefan Baban 

 
 
 

Expert parlamentar: 
Ene Giorgiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

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 amendamentelor 

propuse 

1. 

 
LEGE 

Privind subvenţionarea salariilor preoţilor 
 

 
LEGE 

Privind subvenţionarea salariilor preoţilor 

 

2. 

Art.1. - Preoţii tuturor cultelor legal constituite 
şi recunoscute în România care desfăşoară 
activitatea de preot vor primi de la bugetul de 
stat o subvenţie lunară la salar. 

Art.1. – Personalul clerical angajat în 
unităţile cultelor recunoscute(preot, diacon, 
pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, 
oficiant de cult) vor primi de la bugetul de 
stat o subvenţie anuală. 

Alinierea la terminologia 
specifică în domeniu 

3. 

Art.2. – Nivelul subvenţiei lunare la salar 
prevăzută la art. 1 se acordă diferenţiat în 
funcţie de nivelul studiilor, după cum 
urmează: 

a) la nivelul a 2 salarii minime brute pe 
ţară în vigoare la care se adaugă şi taxele 
sociale aferente pentru preoţii care au 
absolvit o unitate de învăţământ superior de 
specialitate; 
 
 
 

b) la nivelul a 1,5 salarii minime brute pe 

Art.2. – Nivelul subvenţiei anuale prevăzută 
la art. 1 se acordă diferenţiat în funcţie de 
nivelul studiilor, după cum urmează: 
 

a) la nivelul a 2 salarii minime brute pe ţară 
în vigoare, inclusiv sumele aferente necesare 
pentru plata contribuţiilor la bugetul 
asigurărilor sociale de stat, la Fondul 
pentru plata ajutorului de şomaj şi la 
Fondul de asigurări sociale de sănătate 
pentru preoţii care au absolvit o unitate de 
învăţământ superior de specialitate; 

b)la nivelul a 1,5 salarii minime brute pe ţară 

Utilizarea unei terminologii 
adecvate în materie. 
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Nr. 
crt. Text Iniţial Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
ţară în vigoare la care se adaugă şi taxele 
sociale aferente pentru preoţii care au 
absolvit o unitate de învăţământ liceal de 
specialitate; 

în vigoare, inclusiv sumele aferente necesare 
pentru plata contribuţiilor la bugetul 
asigurărilor sociale de stat, la Fondul 
pentru plata ajutorului de şomaj şi la 
Fondul de asigurări sociale de sănătate 
pentru preoţii care au absolvit o unitate de 
învăţământ liceal de specialitate; 

4. 

Art.3. – Diferenţa dintre nivelul subvenţiei 
prevăzute la art. 2. şi salariul lunar al preotului 
se acordă din fondurile proprii ale parohiei în 
care îşi desfăşoară activitatea. 

Art.3. – Beneficiază de această subvenţie 
anuală personalul clerical angajat în 
unităţile cultelor recunoscute(preot, diacon, 
pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, 
oficiant de cult), cu un număr maxim de 
500 de enoriaşi în parohie. 

 

5. 
Art.4. – Prezenta lege intră în vigoare în 
termen de 60 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României. 

Art.4. – Prezenta lege intră în vigoare la  60 
de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al 
României. 

Tehnică legislativă 

6. 

Art.5. – Guvernul va elabora norme 
metodologice de aplicare aprobate prin 
Hotărâre de Guvern în termen de 30 de zile de 
la publicarea în Monitorul Oficial al României 
a prezentei legi. 

Art.5. – În termene de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Culturii şi Cultelor, va elabora 
norme metodologice de aplicare a 
dispoziţiilor prezentei legi. 

Corelare cu termenul de intrare 
în vigoare a legii. 

 
 
 
 
 
 
 

 5



 
 
 

 6


	Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
	Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

		2008-10-17T10:58:31+0300
	Vasilica Ghe. Popa


		2008-10-17T11:01:19+0300
	Vasilica Ghe. Popa




