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CATRE  
BIROUL  PERMANENT 

AL 
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, trimis Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru muncă și 

protecție socială, spre dezbatere pe fond, prin adresa nr. PLx.610/2021 din 
20 decembrie 2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor organice. 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                          PREȘEDINTE, 

 

            DR. NELU TĂTARU                   ADRIAN SOLOMON 

 

 

 

 

 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
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RAPORT COMUN 

 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru sănătate și familie și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost 

sesizate, prin adresa nr. PLx.610/2021 din 20 decembrie 2021, spre 

dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră 

decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din 15 decembrie 2021. 

La întocmirea prezentului raport comun, s-au luat în considerare: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.981/10.12.2021) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.8322/14.12.2021) 

• opinia Consiliului Fiscal (nr.2/21.01.2022) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/1270/09.02.2022) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/9/02.02.2022). 

 

 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 



 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, 

urmărindu-se instituirea unei forme speciale a concediului pentru îngrijirea 

copilului bolnav în vârstă de până la 18 ani şi a indemnizaţiei corespunzătoare, 

în cazul copilului aflat în carantină sau izolare din cauza unei suspiciuni asupra 

unei boli infectocontagioase, acordate asiguraţilor pentru care nu s-a dispus 

măsura izolării sau a carantinei şi a căror activitate nu se poate presta de la 

domiciliu. 

În conformitate cu prevederile art. 62, 64 și 131 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii Comisiei pentru sănătate și familie și cei ai Comisiei pentru 

muncă și protecție socială au examinat proiectul de lege în şedinţe separate, 

cu prezență fizică și online.     

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 15 februarie 2022 şi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 

Lege în şedinţa din data de 22 februarie 2022 și au hotărât cu unanimitate 

de voturi aprobarea proiectului de Lege în forma prezentată de Senat. La 

lucrările comisiei, deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

  În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, 

comisiile au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 

comun de adoptare a proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. 

   

 

 

PREŞEDINTE,         

    Dr. Nelu TĂTARU                              

                      

 

 

                     SECRETAR,                                                                    

                    PREȘEDINTE, 

Adrian SOLOMON 

 

 

       

SECRETAR,  

                  Liviu – Ioan BALINT         Dan-Constantin ȘLINCU 
            
 

 

 

     Șef birou,                 Șef birou, 

 Cristina Bologan                  Lidia Vlădescu                                                                                                                      

                                                                                                                                              

Consilier parlamentar,                    Consilier parlamentar, 

 Maria – Rozalia Bucur              Sorina Szabo 


