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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 2 şi 3 septembrie 2009 

 

 

În ziua de 2 septembrie 2009, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările începând cu ora 10.00, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Informare privind activitatea Inspecţiei Sociale, prezentată de către 

doamna Maria Muga, Inspector General de Stat; 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării 

personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 

2009 - PLx 300/2009 – fond 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii 

nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii - PLx 

350/2009 – avizare. 

 
Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Victor Paul 

Dobre, preşedintele comisiei. 

 
 La dezabteri au participat, în calitate de invitaţi: 

• d-na Oana Badea - Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării 



• d-na Maria Muga – Inspector General de Stat, Inspecţia Socială 

• d-l Alexandru Gabriel – consilier, Inspecţia Socială 

• d-na Andreea Vultur – consilier, Inspecţia Socială 

• d-l Dragoş Panaitescu – consilier, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti. 

 
 Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a dat cuvântul doamnei 

inspector general de stat Maria Muga, care a făcut o informare privitoare 

la înfiinţarea, organizarea şi activitatea Inspecţiei Sociale. 

 Domnia sa arată că Inspecţia Socială a fost creată prin programul 

PHARE 2003 ca organism unic de control în domeniul asistenţei sociale, 

având în componenţa sa agenţiile pentru prestaţii sociale şi Observatorul 

Social, care însă nu şi-a început activitatea.  

 Înfiinţarea Inspecţiei Sociale este prevăzută în Legea nr.47/2006, 

lege organică, prin care s-a realizat noua construcţie instituţională în 

scopul stabilirii unui organism unic de organizare a sistemului de asistenţă 

socială, a modalităţilor de finanţare, a tipurilor de prestaţii, a beneficiarilor 

şi ale nevoilor concrete ale acestora. 

 Doamna inspector general de stat informează comisia despre 

intenţia Guvernului de a include Inspecţia Socială în structura Inspecţiei 

Muncii, ca departament sau direcţie. Domnia sa arată că este obligatorie 

menţinerea identităţii Inspecţiei Sociale în noul cadru instituţional creat şi 

arată că asimilarea acesteia în Inspecţia Muncii va conduce la eliminarea 

din categoria funcţiilor publice a funcţiei de inspector social. 

 Activitatea Inspecţiei Sociale nu este complementară celei de la 

Inspecţia Muncii, întrucât domeniul de referinţă al Inspecţiei Sociale nu 

reprezintă un derivat al raporturilor dintre angajaţi şi angajatori, nici în 

domeniul relaţiilor de muncă, nici în cel al sănătăţii şi securităţii muncii.  

 Inspecţia Socială a început să funcţioneze cu un număr de 350 de 

posturi, dar în anul 2007 acest număr a fost diminuat prin preluarea de 

către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a unui număr de 60 de 

posturi. Periodic, sunt de inspectat peste 150.000 de instituţii publice şi 

private, centrale şi locale, care se ocupă de protecţia copilului, asistenţa 

persoanelor cu handicap şi a vârstnicilor.  

 
2/5 



 Doamna Maria Muga a solicitat sprijinul Parlamentului în vederea 

menţinerii Inspecţiei Sociale ca entitate instituţională autonomă. 

Domnul deputat Ioan-Nelu Botiş arată că nu se cunosc încă date 

concrete despre restructurarea agenţiilor şi că ar fi necesară o discuţie 

globală pe această temă cu ministrul muncii, pentru a putea fi luată o 

decizie în cunoştinţă de cauză. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre consideră că această decizie 

ţine de Guvern, care poate dispune reorganizarea instituţională prin 

hotărâre de Guvern, şi consideră oportună invitarea domnului ministru 

Marian Sârbu pentru a prezenta membrilor comisiei viziunea ministerului 

pe care îl conduce legată de restructurarea agenţiilor. 

Propunerea de invitare a domnului ministru în comisie a fost supusă 

la vot, fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Dan Mircea Popescu apreciază responsabilitatea 

uriaşă a asistenţei sociale, dar remarcă în acelaşi timp că la nivel rural 

asistenţa socială este practic inexistentă. Dezvoltarea domeniului de 

asistenţă socială în mediul rural ar putea absorbi multă forţă de muncă. 

Domnia sa recomandă continuarea afirmării Inspecţiei Sociale în opinia 

publică, dar pentru aceasta trebuie adoptată o nouă strategie adecvată 

situaţiei actuale.  

Domnul deputat Ioan Cindrea consideră că nu este indicată 

asimilarea Inspecţiei Sociale în cadrul Inspecţiei Muncii. În acelaşi timp, 

apreciază că Inspecţia Socială, ca număr de personal, este 

subdimensionată şi nu are capacitatea de a controla tot ceea ce se 

întâmplă în teritoriu, control ce vizează calitatea serviciilor sociale. De 

asemenea, domnia sa atrage atenţia că la comisie nu au ajuns rapoartele 

de activitate întocmite de Inspecţia Socială.  

Doamna inspector general de stat Maria Muga mulţumeşte pentru 

încurajările exprimate în luările de cuvânt ale membrilor comisiei. 

Domnul consilier Gabriel Alexandru arată că Inspecţia Socială nu 

este o agenţie, ci reprezintă o instituţie de stat – singurul organ al 

ministrului muncii cu atribuţii de control în domeniu. 
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 Doamna deputat Maria Eugenia Barna apreciază că trebuie dezvoltat 

controlul şi serviciile sociale pentru ca sistemul naţional de asistenţă 

socială să nu regreseze. 

 În încheierea dezbaterilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre 

remarcă faptul că la nivel teritorial activitatea Inspecţiei Sociale este 

foarte discretă şi se cheltuiesc fonduri mari la consiliile judeţene întrucât 

numărul funcţionarilor din cadrul direcţiilor de asistenţă socială este foarte 

mare. 

 

Lucrările au continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2009 privind unele 

măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru 

perioada mai - decembrie 2009 – PLx 300/2009 a avut loc în prezenţa 

doamnei Oana Badea, Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Inovării. 

Domnul preşedinte Victor Paul Dobre a precizat că acest proiect de 

lege prelungeşte aplicarea, pentru perioada 1 mai – 31 decembrie 2009, a 

tuturor actelor normative care reglementează salarizarea personalului din 

sectorul bugetar, dar a solicitat doamnei secretar de stat Oana Badea 

explicaţii legate de unele abrogări din Ordonanţa Guvernului nr.15/2008 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 

personalului din învăţământ. 

Doamna Secretar de Stat Oana Badea a arătat că este vorba de o 

corelare a actelor normative modificatoare ale actului normativ de bază 

care nu afectează salariile personalului din învăţământ.  

În urma discuţiilor, domnul preşedinte Victor Paul Dobre propune 

aprobarea proiectului de lege în forma prezentată, propunerea fiind 

acceptată cu 13 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă.  

 

 Dezbaterea asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.59/2009 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii 

nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – PLx 350/2009 a 
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fost amânată întrucât domnul deputat Ioan-Nelu Botiş a solicitat prezenţa 

la dezbateri a unui Secretar de Stat din ministerul de resort. 

 

În ziua de 3 septembrie 2009 Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor aflate 

pe agenda de lucru în săptămâna 7-11 septembrie 2009. 

  

Din numărul total al membrilor comisiei (19), în zilele de 2 şi 3 

septembrie 2009 a absentat domnul deputat Marian Sârbu (grup 

parlamentar PSD+PC) – ministru şi doamna deputat Claudia Boghicevici 

(grup parlamentar PD-L). 

 Au fost prezenţi următorii deputaţi: Victor Paul Dobre – preşedinte, 

Ioan-Nelu Botiş şi Ioan Cindrea – vicepreşedinţi, Károly Kerekes şi Adrian 

Solomon – secretari, Maria Eugenia Barna, Ioan Narcis Chisăliţă, Dorel 

Covaci, Ioan Damian, Florian Daniel Geantă, Cornel Ghiţă, Titi Holban, 

Cristina Ancuţa Pocora, Dan Mircea Popescu, Vasile Silviu Prigoană, Nini 

Săpunaru şi Iulian Vladu – membri. 

 

 

  Preşedinte,     Secretar, 

  Victor Paul Dobre                        Kerekes Karoly 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Szabo 
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