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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 19 octombrie 2022
Nr. 4c-9/665 

 
  

Către 
Comisia pentru sănătate și familie 
Domnului preşedinte Nelu Tătaru 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 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, cu 

adresa nr. PLx 590/2019 din 28 octombrie 2019, pentru dezbatere şi 

examinare pe fond. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
ÉVA-ANDREA CSÉP 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 19 octombrie 2022
Nr. 4c-9/665 

 
 

RAPORT   PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate 
 
 

În temeiul art.95 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 590/2019 din 28 octombrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei 
de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.12 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, în sensul ca 
indemnizaţia de concediu medical impus de incapacitatea temporară de 
muncă să fie achitată integral, din prima zi de concediu medical, din Fondul 
Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. 
 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.655/01.08.2019) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3719/16.07.2019) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/494/17.12.2019) 
 punctele de vedere negative ale Guvernului (nr.5640/09.07.2020 și 

nr.10163/01.11.2021). 
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Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 18 octombrie 2022 
şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege, 
întrucât măsurile propuse au fost preluate ca amendament în proiectul de 
lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2021 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu 
privire la acordarea concediilor medicale PLx 390/2021. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 21.10.2019 ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 
republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 
 VICEPREŞEDINTE,   SECRETAR, 

ÉVA-ANDREA CSÉP   Dan-Constantin Şlincu  
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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