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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi  
protecţie socială 

Comisia pentru sănătate  
și familie 

Nr. 4c-9/756 Nr. 4c-10/410 
 

Bucureşti, 20 decembrie 2021 
PLx 440/2021 

 
  

Către 
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 muncă şi protecţie socială şi Comisiei 
pentru sănătate și familie pentru examinare pe fond, în procedură 
obişnuită, cu adresa nr. PLx 440/2021 din 11 octombrie 2021. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Nelu Tătaru 
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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 temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 
440/2021 din 11 octombrie 2021, 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. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, în scopul 
extinderii categoriilor de riscuri asigurate, prin stabilirea unor drepturi 
pentru asiguraţii care îngrijesc un pacient cu afecţiuni oncologice, în mod 
similar cazului în care îngrijesc un copil bolnav. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 4 octombrie 2021. 
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La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut 

în vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.595/23.07.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social 

(nr.5317/13.07.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-6/941/21.10.2021) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și 

bărbați (nr.4c-20/405/26.10.2021). 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţe separate.  

 
La şedinţa Comisiei pentru sănătate și familie din data de 16 

noiembrie 2021, au participat la lucrări deputaţii conform propriei liste de 
prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 14 

decembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi din totalul de 20 de 
membri.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat. 

 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cătălin Boboc, 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de adoptare a 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian Solomon 
PREŞEDINTE, 
Nelu Tătaru 

 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 

SECRETAR, 
Liviu Ioan Balint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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