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Corpul Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din România 
(CPSGCoR) - www.secretarigenerali.ro 

 
 

Camera Deputaţilor 
   Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
   Domnului Preşedinte Adrian SOLOMON 
Referitor la: Amendamentele adoptate în cadrul Raportului nr. 4c-9/792 din 2 martie 2022, 

la proiectul de lege nr. PL-x 492/2021 privind modificarea şi completarea Legii-
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
Stimate domnule Preşedinte, 

Corpul profesional al secretarilor generali ai comunelor din România (CPSGCoR) este unica 
structură asociativă reprezentativă a secretarilor generali ai comunelor din România, constituită în 
cadrul Asociației Comunelor din România (ACoR), aceasta fiind, la rândul său, instituție de utilitate 
publică reprezentativă pentru administrația publică locală, recunoscută ca atare prin art. 86 alin. (1) din 
Codul administrativ, pe de o parte, dar și singura care este declarată ca fiind de utilitate publică prin 
Hotărârea Guvernului nr. 156/2008, pe de altă parte. 

În cadrul CPSGCoR se regăsesc la acest moment secretarii generali ai unui număr de 1.826 de 
comune din România, ceea ce constituie peste 70% din numărul total de titulari pe post existenți. 

Unul dintre principalele obiective ale Corpului nostru profesional îl reprezintă asigurarea aplicării 
unitare şi coerente a actelor normative în vigoare, pilon de bază al statului de drept. 

 

Am urmărit îndeaproape dezbaterile asupra proiectului de lege nr. PL-x 492/2021 privind modificarea şi 
completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, proiect care vine în sprijinul autorităţilor administraţiei 
publice locale pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi pentru creşterea 
gradului de absorbţie a fondurilor europene, obiectiv strategic în cadrul programului de guvernare. 

Ţinem să vă felicităm pentru adoptarea unui Raport favorabil la acest proiect de lege. 

 

Totodată, vă rugăm să vă îndreptaţi atenţia asupra două aspecte cu efect extrem de nociv care s-au 
strecurat, probabil din neatenţie, în amendamentul admis la nr. 3 din anexa la Raport. 

Astfel: 
1) Completarea sintagmei „fonduri europene” , în cadrul alin.  (21), cu precizarea „nerambursabile”, are 
ca rezultat imposibilitatea aplicării art. 16 din legea-cadru a salarizării în cazul tuturor proiectelor 
aferente PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă). 

Prin art. 6 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 
rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență se precizează că: 

Articolul 6 
(1) La nivelul beneficiarilor de fonduri din PNRR se pot constitui unități de 
implementare și monitorizare a proiectelor, prin decizie a conducătorului unității 
în cadrul căreia funcționează unitatea de implementare și monitorizare. 
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..... 

Personalul care desfășoară activități în cadrul unităților de implementare și 
monitorizare a proiectelor, din cadrul beneficiarilor instituții publice, beneficiază 
de majorarea prevăzută la art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Întrucât Mecanismul de redresare și reziliență reprezintă un mix inseparabil de fonduri 
nerambursabile şi fonduri rambursabile, limitarea expresă introdusă prin amendament, doar la 
fondurile nerambursabile, va face practic imposibila aplicarea Art. 6 din OUG 155/2020. 

Din acest motiv, domnule Preşedinte, vă rugăm să procedaţi, în cadrul Comisiei, la o revizuire a 
Raportului, în sensul eliminării precizării „nerambursabile”, nou introduse prin amendamentul de la 
pct. 3, lăsând nealterată posibilitatea aplicării art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 pentru toate 
categoriile de fonduri europene puse la dispoziţia României. 
 
2) Introducerea alin  (22) în cadrul aceluiaşi amendament de la punctul 3 din anexa la Raport reprezintă 
un mare pas înapoi în istoria Legii-cadru nr. 153/2017, respectiv întoarcerea la forma iniţială a art. 
16, text existent în această formă în prima versiune a legii, cea intrată în vigoare la data de 1 iulie 2017. 

Amendamentul adoptat acum prevede că „Sumele necesare majorării salariale prevăzute la alin. (21) se 
suportă din bugetul proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile.” 
Amintim faptul că eliminarea condiţiei reintroduse prin acest amendament a fost printre primele 
modificări operate Legii-cadru nr. 153/2017, la cinci luni de la intrarea acesteia în vigoare, prin Articolul 
Unic al OUG nr. 91 din 6 decembrie 2017, guvernul motivând modificarea, în preambulul ordonanţei, 
prin „problematica apărută în implementarea și derularea proiectelor finanțate din fonduri europene 
nerambursabile, respectiv condiția de eligibilitate a cheltuielilor de personal”. 
În fapt, imensa majoritate a programelor de finanţare specifice administraţiei publice locale (ţinta 
reglementării propuse de către iniţiatorii proiectului de lege prin introducerea alin. (22) NU acordă 
eligibilitate cheltuielilor de personal în cadrul bugetului proiectului, astfel încât toate proiectele de 
investiţii şi infrastructură finanţate prin PNDR-AFIR (în zona rurală), POR şi PNRR vor fi excluse de 
la aplicarea art. 16 din Legea-cadru. 
Mai mult decât atât, întreg personalul care lucrează în prezent în echipele de proiect, fără a exista 
condiţia finanţării din bugetul proiectului în forma actuală a legii, se va afla în situaţia de a i se lua 
drepturile existente şi nu de a simţi un beneficiu de pe urma adoptării proiectului de lege. 

 

Din acest motiv, domnule Preşedinte, vă rugăm să procedaţi, în cadrul Comisiei, la revizuirea Raportului, 
în sensul eliminării cu totul a alin. (22), nou introdus prin amendamentul de la pct. 3, lăsând nealterată 
posibilitatea aplicării art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 pentru toate categoriile de fonduri europene 
puse la dispoziţia României, inclusiv din bugetele proprii ale beneficiarilor finanţării, cu scopul realizării 
de economii bugetare substanţiale. 

Dacă personalul existent în aparatele proprii ale autorităţilor locale nu va mai putea fi motivat prin 
aplicarea prevederilor art. 16 din Legea-cadru, atunci singura posibilitate practică de implementare a 
proiectelor cu fonduri europene va rămâne angajarea temporară de personal suplimentar din afara 
instituţiei publice, potrivit anexei 1 la OUG nr. 63/2010, personal suplimentar plătit în echipele de proiect 
cu normă întreagă şi nu cu un spor de 25% !!! 

Cu deosebită considerație, 
PREȘEDINTELE CPSGCoR, 

Dan CÂRLAN, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚ 

 
 
 
 
 

         Tarcău, nr. 15 / 2 martie 2022 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 2 martie 2022 

Nr. 4c-9/792 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în procedură 
obişnuită, cu adresa nr. PLx 492/2021 din 18 octombrie 2021, pentru 
dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 2 martie 2022 

Nr. 4c-9/792 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.PLx 492/2021 din 18 
octombrie 2021, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 
prevederilor art.16 din Legea-cadru nr.153/2017, cu un nou alineat, 
alin.(21), potrivit căruia nivelul veniturilor salariale ale personalului din 
administraţia publică locală implicat în proiecte finantaţe din fonduri 
europene să nu poată depăşi nivelul indemnizaţiei de 
viceprimar/vicepreşedinte de consiliu judeţean, majorată cu 25%. În 
prezent, veniturile lunare acestor angajaţi nu pot depăşi nivelul 
indemnizaţiei de viceprimar/preşedinte de consiliu judeţean. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.515/30.06.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1712/16.06.2021) 
 avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/866/9.11.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/978/27.10.2021) 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/440/3.11.2021) 

 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1382/16.07.2021). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 1 martie 2022  

a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 20 de 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 11.10.2021. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de 
lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
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 adoptat de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 
Lege 

pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articol unic - 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, se modifică după 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

cum urmează: 
 

3.  
Art.16, alineat nou 

      
- După alineatul (2) al 
articolului 16 se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(21), cu următorul cuprins: 
„(21) Pentru personalul din 
cadrul administraţiei publice 
locale nominalizat în echipele 
de proiecte finanţate din 
fonduri europene, nivelul 
veniturilor salariale, incluzând 
şi majorarea prevăzută la 
alin.(1), nu poate să 
depăşească nivelul 
indemnizaţiei lunare a funcţiei 
de viceprimar sau, după caz, a 
indemnizaţiei vicepreşedintelui 
consiliului judeţean, sau, după 
caz a viceprimarului 
municipiului Bucureşti, 
majorată cu 25%, potrivit 
art.16 alin.(2).” 
 

 
1. La articolul 16, după 
alineatul (2) se introduc 
două noi alineate, alin.(21) 
şi (22), cu următorul 
cuprins: 
„(21) Prin excepţie de la 
prevederile art.11 alin.(4), 
pentru personalul din aparatul 
propriu al consiliilor 
judeţene, primării şi consilii 
locale, din instituţiile şi 
serviciile publice de interes 
local şi judeţean din 
subordinea acestora 
nominalizat în echipele de 
proiecte finanţate din fonduri 
europene nerambursabile, 
nivelul veniturilor salariale, 
majorate potrivit alin.(1), nu 
poate depăşi nivelul 
indemnizaţiei lunare a funcţiei 
de viceprimar sau, după caz, a 
indemnizaţiei lunare a 
vicepreşedintelui consiliului 
judeţean, a viceprimarului 
municipiului Bucureşti, 
corespunzător nivelului de 
organizare: comună, oraş, 

 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 
 
 
Pentru corectitudinea normei. 
 

Director General
Highlight
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

municipiu, sectoarele 
municipiului Bucureşti, 
primăria generală a 
municipiului Bucureşti, 
majorată potrivit alin.(2). 
 
(22) Sumele necesare majorării 
salariale prevăzute la alin.(21) 
se suportă din bugetul 
proiectului finanţat din fonduri 
europene nerambursabile.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

4.  
C. Personalul din conducerea 
cultelor şi a unităţilor de cult, 
altul decât cel asimilat 
funcţiilor de demnitate publică 
 

 
__ 

 
2. La anexa nr. I, capitolul 
III, tabelul de la litera C) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia clericală, 
funcţia de 

conducere din 
cadrul cultului sau 

asimilată N
um

ăr
ul

 d
e 

po
st

ur
i 

Funcţia 
didactică cu 

care se 
asimilează 

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

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

 
Pentru respectarea exigențelor impuse 
de normele de tehnică legislativă. 
 
Repartizarea numărului de posturi, pe 
funcţii şi cult: 
Nr. crt. 1 – 3 posturi de vicar general 
(Episcopia Greco-Catolică de Cluj-
Gherla, Arhiepiscopia Romano-
Catolică de Alba Iulia şi Biserica 
Unitariană Maghiară) 
 
Nr.crt.2 – 3 posturi vicar episcopal 
Biserica Ortodoxă Română - Patriarhia 
Română (Arhiepiscopia Bucureştiului, 
Arhiepiscopia Iaşiului, Arhiepiscopia 
Buzăului şi Vrancei) 
 
Nr.crt.3 -  159 posturi: 
2 consilieri Arhiepiscopia Romano-
catolică de Bucureşti 

Director General
Highlight
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

2. Secretar 
patriarhal, 
inspector 
general 
bisericesc, vicar 
administrativ 
eparhial, vicar 
episcopal 

45 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic I şi 
vechime în 
învăţământ 
între 20 şi 25 
ani 

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

1107 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic II şi 
vechime în 
învăţământ 
între 10 şi 15 
ani 

4. Stareţ, 
superioară, 
egumen 

532 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic II şi 
vechime în 
învăţământ 
între 1 şi 5 
ani

 
 
Autori: membrii comisiei şi 
deputaţii Ibram Iusein, Varujan 
Pambuccian, Silviu Feodor, 
Ovidiu Victor Ganţ, Adrian 
Merka 
 
 

3 consilier - Vicariatul ortodox 
ucrainean  
1 post consilier Muftiatul Cultului 
Musulman din România  
1 post consilier Mitropolia Ortodoxă de 
Rit Vechi  
1 post consilier Eparhia Slavei de Rit 
Vechi 
5 posturi consilier Biserica 
Evanghelică CA 
Arhiepiscopia Romano-Catolică de 
Alba Iulia - 2 posturi protopop, un 
post consilier eparhial  
Episcopia Romano-Catolică de 
Timişoara - 2 posturi consilier eparhial 
Episcopia Romano-Catolică de Oradea 
- 2 posturi consilier eparhial  
20 posturi consilier Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România 
10 consilieri Episcopia Romano-
catolica de Iasi  
Episcopia Romano-Catolică de Satu 
Mare - 2 posturi consilier eparhial  
Eparhia Reformată din Ardeal - 4 
posturi consilier eparhial  
Eparhia Reformată de pe lângă Piatra 
Craiului - 2 posturi consilier eparhial 
Episcopia Evanghelică Luterană din 
România - 2 posturi consilier eparhial 
Biserica Unitariană Maghiară - 1 post 
consilier eparhial 
98 posturi Biserica Ortodoxă Română 
- Patriarhia Română, din care:  
27 posturi -  consilier eparhial (în 
solicitarea Patriarhiei Române sunt 
incluse și posturile de la Arhiepiscopia 
Buzăului şi Vrancei, Episcopia 
Alexandriei şi Teleormanului, 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 Episcopia Huşilor, Arhiepiscopia 
Dunării de Jos, Episcopia 
Caransebeşului) 
54 posturi – inspector eparhial (este 
inclus și postul de la Arhiepiscopia 
Aradului). 
14 posturi – protopop 
1 post – secretar eparhial 
2 posturi – exarh. 
 
Nr.crt. 4 – 60 posturi: 
1 post stareţ/ă Episcopia Greco-
Catolică de Maramureş 
1 post stareț/ă Episcopia Greco-
Catolică de Lugoj 
1 post stareț/ă Episcopia de Rit Vechi 
a Tulcii 
57 posturi stareţ/ă - Biserica 
Ortodoxă Română - Patriarhia 
Română. 
 

5.  
D. Personal clerical angajat în 
unităţile cultelor recunoscute 
din România 
 

  
3. La anexa nr. I, capitolul 
III, tabelul de la litera D) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Nr. crt. Funcţia 
clericală 

Numărul de 
posturi 

pentru care 
se asigură 

sprijin lunar 
la salarizare

Funcţia 
didactică cu 

care se 
asimilează 

Preot, diacon, 
pastor, vestitor, 
imam, rabin, 
cantor*), 
oficiant de cult 

16.890 

1. Cu studii 12.556 Profesor cu 

 
Pentru respectarea exigențelor impuse 
de normele de tehnică legislativă. 
 
Repartizarea numărului de posturi, pe 
funcţii şi cult: 
Studii superioare: 
4 posturi gradul I - Episcopia 
Romano-catolica de Iasi  
2 posturi gradul I - Episcopia Greco-
Catolică de Cluj-Gherla 
5 posturi Arhiepiscopia Majoră Greco-
Catolică de Alba Iulia și Făgăraș (2 
posturi grad I, 2 posturi grad II, 1 
post definitiv) 
5 posturi Episcopia Greco-Catolică de 
Lugoj (2 posturi grad I, 3 posturi grad 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

superioare: studii superioare

gradul I 3.702 gradul didactic I

gradul II 3.582 gradul didactic 
II

definitiv 2.745 definitiv

debutant 2.527 debutant

2. Cu studii medii: 4.334 învăţător, 
educator, 
maistru-
instructor, cu 
studii medii

gradul I 667 gradul didactic I

gradul II 790 gradul didactic 
II

definitiv 1.708 definitiv

debutant 1.169 debutant

*) Se utilizează la cultul mozaic” 
 
 
Autori: membrii comisiei şi 
deputaţii Ibram Iusein, Varujan 
Pambuccian, Silviu Feodor, 
Ovidiu Victor Ganţ, Adrian 
Merka 
 

II) 
7 posturi Episcopia Greco-Catolică de 
Oradea (un post grad I, 2 posturi grad 
II, 2 posturi definitiv, 2 posturi 
debutant) 
1 post debutant - Biserica Evanghelică 
CA 
4 posturi preot/diacon debutant - 
Biserica Unitariană Maghiară 
Biserica Ortodoxă Română - Patriarhia 
Română, centralizând solicitările 
tuturor eparhiilor, a solicitat 1497 
posturi studii superioare: gradul I – 
633 posturi, gradul II – 319 posturi, 
definitiv – 291 posturi, debutant – 
254 posturi. 
Studii medii: 
2 posturi debutant - Muftiatul Cultului 
Musulman din România  
2 posturi Biserica Ortodoxă de Rit 
Vechi din România (1 post grad II - 
Mitropolia Ortodoxă de Rit Vechi 
Brăila, 1 post debutant - Eparhia 
Slavei de Rit Vechi). 
 
Biserica Ortodoxă Română - Patriarhia 
Română, centralizând solicitările 
tuturor eparhiilor, a solicitat 38 
posturi studii medii: gradul I – 3 
posturi, gradul II – 3 posturi, definitiv 
– 10 posturi, debutant – 22 posturi. 
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6.  
 
 
 
 
 
“(i) 19.959 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 
anul 2017;” 
 

  
4. La anexa nr. I, capitolul 
III, litera E, articolul 9, 
alineatul (1), punctul (i) de 
la litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“(i) 21.172 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 
anul 2017;” 
 
Autori: membrii comisiei şi 
deputaţii Ibram Iusein, Varujan 
Pambuccian, Silviu Feodor, 
Ovidiu Victor Ganţ 
 
 

 
Repartizarea numărului de posturi 
pentru personalul neclerical - 998 
posturi pentru Biserica Ortodoxă 
Română (s-a propus majorarea cu 5% 
a numărului de posturi, pentru fiecare 
judeţ) şi 215 posturi neclericale 
astfel: 
2 posturi pentru Arhiepiscopia 
Ortodoxă a Alba Iuliei - jud.Alba, 
pentru Mănăstirea Ponor 
5 posturi pentru Arhiepiscopia Sucevei 
şi Rădăuţilor - jud.Suceava 
2 posturi pentru Episcopia de Rit 
Vechi a Moldovei - 1 jud.Suceava, 1 
jud.Iaşi 
12 posturi Episcopia Romano-Catolică 
de Oradea - BH 9, SJ 3   
8 posturi Episcopia Romano-Catolică 
de Timişoara - TM 4, AR 3, CS 1  
20 posturi Arhiepiscopia Romano-
Catolică de Alba Iulia – HR 5, CV 3, 
SB 1, CJ 3, BV 1, AB 2, BN 1, MS 3, 
HD 1 
10 posturi Episcopia Romano-Catolică 
de Satu Mare – SM 7, MM 3 
18 posturi Eparhia Reformată din 
Ardeal - BV 1, BN 2, AB 1, HD 1, CV 
2, MS 6, CJ 3, HR 2, 
16 posturi Episcopia Evanghelică 
Luterană din România - BV 5, CJ 3, 
AR 2, BH 1, MS 1, SB 1, TM 2, HR 1 
20 posturi Eparhia Reformată de pe 
lângă Piatra Craiului - BH 5, SM 5, SJ 
4, MM 3, AR 2,  TM 1 
11 posturi - Biserica Unitariană 
Maghiară – CJ 2, AB 1, MS 2, HR 4, 
CV 1, BV 1 
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5 posturi Episcopia Greco-Catolică 
Oradea 
15 posturi Episcopia Ortodoxă Sârbă 
de Timişoara (5 jud.Timiş, 5 
jud.Caraş-Severin, 5 jud.Arad) 
5 neclericale Episcopia Romano-
catolică de Iasi 
44 posturi Episcopia Romano-catolică 
de Iaşi (Suceava 3, Iasi 9, Galati 4, 
Bacau 14, Neamt 14) 
4 posturi neclericali Vicariatul ortodox 
ucrainean 
3 posturi Biserica Evanghelică CA (1 
jud. Mureş, 2 jud.Braşov) 
3 posturi Biserica Armeană, pentru 
Bucureşti 
8 posturi neclericali pt Mitropolia 
Ortodoxă de Rit Vechi (2 Botoșani, 2 
Fălticeni, 1 București, 1 Bordușani - 
jud Ialomița, 1 Sfistivca - jud. Tulcea, 
1 Chilia Veche - jud. Tulcea) 
1 post neclerical Eparhia Slavei de Rit 
Vechi pentru Carcaliu, jud Tulcea 
3 posturi neclericali Muftiatul Cultului 
Musulman din România (2 pt 
Constanţa, 1 pt Bucureşti, Domneşti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

7.  
 
 
 
 
 
(ii) 57 de contribuţii pentru 
personalul neclerical trimis să 
deservească aşezămintele din 
străinătate ale Bisericii 
Ortodoxe Române. Contribuţia 
lunară reprezintă echivalentul 
în lei a 50% din drepturile în 
valută stabilite în cuantum net, 
prin asimilare cu funcţiile pe 
care este încadrat personalul 
român trimis să îşi desfăşoare 
activitatea în cadrul misiunilor 
diplomatice, al oficiilor 
consulare şi al altor forme de 
reprezentare a României în 
străinătate; 
 

 
__ 

 
5. La anexa nr. I, capitolul 
III, litera E, articolul 9, 
alineatul (1), punctul (ii) de 
la litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“(ii) 89 de contribuţii pentru 
personalul neclerical trimis să 
deservească aşezămintele din 
străinătate ale Bisericii 
Ortodoxe Române. Contribuţia 
lunară reprezintă echivalentul 
în lei a 50% din drepturile în 
valută stabilite în cuantum net, 
prin asimilare cu funcţiile pe 
care este încadrat personalul 
român trimis să îşi desfăşoare 
activitatea în cadrul misiunilor 
diplomatice, al oficiilor 
consulare şi al altor forme de 
reprezentare a României în 
străinătate;” 
 
Autori: membrii comisiei  
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 
 
S-a solicitat majorarea cu 30 
posturi neclericale pentru 
Biserica Ortodoxă Română, 
pentru Italia şi Republica 
Moldova, astfel: 10 posturi 
pentru Italia şi 20 posturi 
pentru Republica Moldova. 
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8.  
Art.9 
 
(2) Numărul contribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) poate fi 
modificat prin legile bugetare 
anuale sau prin legile de 
rectificare a bugetului de stat. 
 
 

 
__ 

 
6. La anexa nr. I, capitolul 
III, litera E, articolul 9, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Începând cu 1 ianuarie 
2023, numărul contribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) poate fi 
modificat doar prin legile 
bugetare anuale sau prin legile 
de rectificare a bugetului de 
stat, la propunerea 
Secretariatului de Stat 
pentru Culte.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru a nu se mai permite 
modificarea numărului de 
posturi prin alte legi decât cele 
bugetare anuale sau de 
rectificare. 
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