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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, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 
sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 459/2014 din 30 
septembrie 2014, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 

  
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.741/26.06.2014). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.399/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare. Demersul legislativ transpune în legislaţia naţională prevederile art. 
7 şi 8 din Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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



În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 14 
octombrie 2014 şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi din totalul de 24 
membri. La dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, 
Subsecretar de Stat la Ministerul Sănătăţii.  

La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 14 octombrie 
2014 au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 membri. La dezbateri a 
participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, Subsecretar de Stat la 
Ministerul Sănătăţii.  
 

Raportul comisiilor a fost adoptat cu unanimitate voturi. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 septembrie 

2014. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Florin Iordache     Rodica Nassar 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Mihăiţă Găină     Corneliu-Florin Buicu  

    
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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