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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 25 octombrie 2010 

Nr. 27/73 
 
 

 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia Socială 

 
 
 

        În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 31 din 15 februarie 2010, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită, a propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia Socială. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1116/01.10.2009) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/6/23.02.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.73/03.03.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic (nr.26/970/08.03.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2654/20.10.2009). 

 

 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2006 privind 

Inspecţia Socială, aprobată cu modificări şi completări de Legea 

nr.211/2007, în sensul modificării structurii organizatorice a acesteia prin 

organizarea la nivelul judeţelor a inspectoratelor sociale judeţene şi nu 

numai la nivel regional cum era reglementat. De asemenea, se mai are în 

vedere acordarea inspectorilor sociali a calităţii de agenţi constatatori ai 

contravenţiilor prevăzute de actele normative care au ca obiect 

reglementarea drepturilor sociale ale cetăţenilor. Totodată, se propune ca 

finanţarea Inspecţiei Sociale să se facă şi din surse extrabugetare, nu 

numai de la bugetul de stat. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative deoarece Inspecţia Socială, ca instituţie, a fost 

reorganizată prin absorbţie şi preluarea activităţilor de către Inspecţia 

Muncii, în baza Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 

instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri şi respectarea acordului cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 13 octombrie 

2010 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 d-l Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale 

 d-na Marinela Dinu – director general, Direcţia Inspecţie socială 

din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 22 

membri ai comisiei. 
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Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 abţineri). 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 

februarie. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Victor Paul Dobre   Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Adriana Emilia BREAZU 
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