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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi complectarea 

Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. PLx 446 din 23 iunie 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită a proiectului de Lege pentru modificarea şi complectarea Legii 

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale. 

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul Consiliului Legislativ (nr.231/03.03.2008) 

• avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/685/17.09.2008) 

• punctul de vedere al Guvernului (nr.1137/15.05.2008). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.436/2002 privind asigurarea pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, în 

scopul stabilirii modalităţii de decontare a serviciilor de investigare şi 

diagnosticare medicală efectuate în laboratoare şi cabinetele de medicina 

muncii. 
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 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat, pentru îmbunătăţirea 

cadrului legal existent în domeniul vizat. 

 

 Proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 23 septembrie 

2008 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor: 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat,Ministerul Muncii, 

Familiei şi Egalităţii de Şanse  

 d-l Dumitru Călinoiu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate voturi. 

 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 iunie 

2008. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Gheorghe Barbu   Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ     Întocmit, 

Expert Adriana Emilia BREAZU 
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