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Comisia pentru muncă şi                   Comisia pentru sănătate şi familie 
protecţie socială 
 
Bucureşti, 18 octombrie 2010 

Nr. 27/496  
 

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 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 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 384 din 23 iunie 2010, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 

 

 

 

Bucureşti, 13 octombrie 2010 
Nr. 28/243 
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La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au 

avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.328/30.03.2010) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.694/29.03.2010) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.37/616/19.09.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/613/28.06.2010). 

 

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 ulterioare, în sensul eficientizării activităţii de acordare şi verificare a 

certificatelor de concediu medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi responsabilizarea atât 

a medicilor prescriptori cât şi a asiguraţilor beneficiari de certificate de concediu medical, în conformitate şi cu legislaţia 

similară a altor state membre ale Uniunii Europene.  

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  comisiile au 

dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul în şedinţa din 28 septembrie 2010 şi au 

hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă şi 2 abţineri) adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 

în sensul adoptării unei legi de respingere a ordonanţei de urgenţă.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei.  
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La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul 

Ştefan Panaitescu, director în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut proiectul în şedinţa din 12 octombrie 2010 şi au hotărât, 

cu majoritate de voturi (4 abţineri) adoptarea proiectului de Lege cu amendamente, în sensul adoptării unei legi 

de respingere a ordonanţei de urgenţă. La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi din cei 18 membri ai comisiei. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

 

 În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii sesizate în fond au constatat că Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.36/2010 aduce atingere dreptului constituţional privind inviolabilitatea domiciliului, încalcă 

libertatea de circulaţie a persoanelor şi confidenţialitatea datelor personale. S-a mai constatat că se afectează dreptul 

medicului de exercitare a profesiei în deplină libertate de decizie şi se încalcă, de asemenea, drepturile pacientului de a 

beneficia de asistenţă medicală. Având în vedere argumentele prezentate, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi ai Comisiei pentru sănătate şi familie propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege cu 

amendamente prezentate în anexă, în sensul adoptării unei legi de respingere a ordonanţei de urgenţă. 
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I. Amendamente admise 

 

Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

1.  

LEGE 

privind  aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.36/2010 

pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate 

 

 

 

LEGE 

privind  respingerea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate 

 

Autori: d-na deputat Aurelia Vasile  

(Grup Parlamentar PSD+PC),   d-

na deputat Cristina Pocora (Grup 

Parlamentar PNL) şi Comisia 

pentru sănătate şi familie. 

 

 

  

 

Pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, având în vedere amendamentele 

admise în comisie. 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor propuse 

2  

Articol unic. - Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.268 din 26 

aprilie 2010. 

 

 

Articol unic. - Se respinge 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru 

modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.268 din 26 

aprilie 2010. 

 

Autori: d-na deputat Aurelia Vasile  

(Grup Parlamentar PSD+PC),   d-

na deputat Cristina Pocora (Grup 

Parlamentar PNL) şi Comisia 

pentru sănătate şi familie. 

 

Pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, având în vedere amendamentele 

admise în comisie. 
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În cadrul dezbaterilor, nu au fost înregistrate amendamente respinse. 

 

 

 

PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE, 

    Victor Paul Dobre                                                 Rodica Nassar      

   

     

SECRETAR,           SECRETAR,  

Kerekes Károly          Ion Burnei             

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Expert parlamentar Decebal Stănescu          Consilier parlamentar Florin Danciu 
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