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     Comisia pentru egalitatea de şanse                       Bucureşti, 21 aprilie 2010 
                pentru femei şi bărbaţi      Nr.37/ 388   
     
                                                                                                      

A V I Z 
 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si 
indemnizaţiile de asigurari sociale de sănatate, publicată în M.Of. nr. 1074/29 noi.2009, cu 

modificarile şi completarile ulterioare 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si 
indemnizaţiile de asigurari sociale de sănatate, publicată în M.Of. nr. 1074/29 noi.2009, cu 
modificarile şi completarile ulterioare (Plx 139/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 20.04.2010.  
 Membrii Comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1211 din 19.10.2009, precum şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendament. 
 

Nr. 

Crt 

Text Plx 139/2010 Amendament Motivare 

1 „Art.451.-(1) Până la data de 
31.12.2010, pentru angajatorii 
care au minim 50 de salariaţi, 
desfăşoară activitate de producţie 
proprie, iar pe anul 2008 au avut 
o cifră de afaceri mai mare de 
500000 euro, plata indemnizaţiilor 
prevăzute la Art.2 alin.1) va fi 
efectuată după decontarea 
sumelor de la Casele Judeţene 
de Sănătate. 

 Art.451.-(1)se reformulează şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.451.-(1) Până la data de 
31.12.2010, pentru angajatorii care 
au minim 20 de salariaţi, desfăşoară 
activitate de producţie proprie, iar pe 
anul 2008 au avut o cifra de afaceri 
mai mare de 200000 euro, plata 
indemnizaţiilor prevăzute la Art.2 
alin.1) va fi efectuată după 
decontarea sumelor de la Casele 
Judeţene de Sănătate/şi a 
Municipiului Bucureşti”. 

Pentru evitarea 
blocajelor agenţilor 
economici din cauza 
virării cu întârziere de 
către Casele de 
Sănătate a contravalorii 
indemnizaţiei de boală. 
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