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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate şi 

familie 

 

Nr. 4c-9/375  Nr. 4c-10/157 

 
Bucureşti, 10 februarie 2021 

 
 
 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială, 

trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie, cu adresa nr. PLx 282/2020 din 20 mai 2020, 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.49/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială 

 

 

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 şi familie au 

fost sesizate, prin adresa nr. PLx 282/2020 din 20 mai 2020, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2020 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2020 care prevede modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005. 

Intervenţiile legislative vizează, în principal, condiţiile şi modalitatea de 

acordare a certificatelor de concediu medical pentru carantină şi a 

indemnizaţiilor aferente acestor certificate. Totodată, se stabileşte, în 

sarcina instituţiilor şi a autorităţilor publice angajatoare, a obligaţiei de a 

suporta integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente 
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certificatelor de concediu medical pentru carantină de care beneficiază 

personalul propriu.  

De asemenea, se urmăreşte crearea cadrului legal necesar acordării 

indemnizaţiei de hrană pentru personalul din sistemul sanitar şi cel din 

unităţile de asistenţă socială, respectiv, servicii sociale cu cazare, publice, 

implicat în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare şi tratare a cazurilor 

COVID 19, indiferent de timpul efectiv lucrat. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.356/15.04.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-6/265/27.05.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/265/26.05.2020). 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12.05.2020. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţa online din 14 decembrie 2020 şi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai 

comisiei, conform listei de prezenţă. 

 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, domnul Alin Ignat, Secretar de Stat în Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 

lege în şedinţa online din 9 februarie 2021 şi au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai 

comisiei, conform listei de prezenţă. 
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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 şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 

 

Oana Silvia Țoiu   dr.Nelu Tătaru 

 

 

 

 

  SECRETAR,              SECRETAR, 

 

Eugen Neață    Liviu Ioan Balint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Șef birou Lidia Vlădescu  
Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina Szabo                                       Şef birou Cristina Bologan  

 

 


