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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2021 
privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.82/2016 pentru 
aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, 
în procedură de urgență , cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului 
nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx. 414 din 4 
octombrie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/814 din 13 
octombrie 2021. 

Camera Deputaților  este Cameră decizională, în conformitate cu  dispozițiile art.75 
alin.(1) din Constituția României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, în ședința 
din 27 septembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.82/2016, cu două noi alineate, alin.(1) şi (11), în sensul echivalării funcţiei publice 
specifice de inspector social cu funcţia publică generală de inspector, fiind stabilite şi gradele 
profesionale pe care este structurată, precum şi condiţiile minime de vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei publice de inspector social. Totodată, se preconizează ca 
stabilirea funcţiei publice specifice de inspector social, prevăzută la art.3 alin.(12

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 13 decembrie 2021, potrivit art. 62 ș i 131 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în 
vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.657 din 10 august 2021. 

), să se facă cu 
menţinerea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor organice. 
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