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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a 

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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, trimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate și familie, în 

procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx.20/2021 din 1 februarie 2021, 

pentru dezbatere şi examinare pe fond. 

 

 

   PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

         Oana Silvia Țoiu            Dr.Nelu Tătaru 
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RAPORT  COMUN  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi 
biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 

concediilor medicale 
 

 

 

 

În temeiul art.94 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate și familie, au fost sesizate, 

prin adresa nr. PLx 20/2021 din 1 februarie 2021, cu dezbaterea pe fond, 
în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

acordarea concediilor medicale. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2020 care prevede modificarea 

şi completarea Legii nr.136/2020, precum şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005. Intervenţiile legislative vizează 

posibilitatea instituirii, sub monitorizarea medicilor de familie, a măsurii 



izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată, până la confirmarea infecţiei cu 
o boală infectocontagioasă, precum şi după confirmarea diagnosticului de 

boală infectocontagioasă, prin investigaţii paraclinice specifice, a persoanelor 
care, potrivit definiţiei de caz, nu prezintă semne şi simptome sau prezintă 

simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau într-o locaţie 
alternativă ataşată unităţii sanitare, a acordării certificatelor de concediu 

medical pentru aceste persoane, precum şi a modalităţii de plată a medicilor 
de familie care monitorizează starea de sănătate a respectivelor persoane. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1085/22.10.2020); 
 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/90/10.02.2021); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor 

(nr.4c-19/12/09.02.2021); 
 avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională (nr.4c-15/20/09.02.2020); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/41/11.02.2021). 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28.12.2020 

ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din 
Constituția României, republicată. 

 
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe 
separate. 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţa din data de 16 martie 2021 şi au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 abţineri), aprobarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din 
totalul de 21 de membri ai comisiei. 

 
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 

lege  în şedinţa online din 23 martie 2021 şi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, aprobarea proiectului de lege în  forma adoptată de Senat. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 25 de deputaţi, din 
totalul de 25 de 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.91 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



În urma finalizării dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât, 
cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, un 

raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu 

privire la acordarea concediilor medicale, în forma adoptată de Senat.  
 

 

   PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 

Oana Silvia ȚOIU        Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

   SECRETAR,           SECRETAR,   

 Tudor Polak               Liviu Ioan Balint 

  

 

  

 

  

 

 

 

 
 Șef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,        Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina Szabo             Consilier parlamentar Constanța Popa                                                   


