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AVIZ 
 
 
asupra Proiectului de LegeprivindaprobareaOrdonanţeiGuvernului nr.14/2021 

pentrumodificareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privindconcediileşiindemnizaţiile de asigurărisociale de sănătate 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a fost sesizată, spre dezbatere 
şiavizare, cuProiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurărisociale de sănătate,  trimis cu  adresa  nr. PL 
x 483 din 19 octombrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/857 din 19 octombrie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţiloreste Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 11 octombrie 2021. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabilinițiativa legislativă cu avizul nr. 700 
din 27 august 2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 4c-6/973 din 27 
octombrie 2021. 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  a avizat 
favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 4c-20/437 din 3 noiembrie 2021. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa desfășurată în sistem mixt 
(fizic/online) din data de 9 noiembrie2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, în sensul instituirii unor prevederi 
care să permită acordarea concediilor medicale şi, respectiv, a indemnizaţiilor 
aferente, peste durata maximă stabilită de 183 de zile anual, pentru persoanele 
asigurate care au suferit arsuri şi care necesită o perioadă mult mai mare de 
tratament şi recuperare, în vederea reinserţieisocio-profesionale. 

La dezbateri, membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și 
Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a hotărât, cu 
unanimitatede voturi, avizarea favorabilăa Proiectului de Lege privind aprobarea 
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Ordonanţei Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şiindemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate. 

În raport de obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face partedin 
categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 

Mihai Alexandru Badea                  Ladányi László-Zsolt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu,  
Paul Şerban 
 


