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RAPORT  COMUN DE ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de 

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

asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru sănătate şi familie, prin adresa nr. Plx 292/2010 din 17 iunie 

2011, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, 

intervenţiile legislative preconizate având drept scop majorarea de la 126 

la 168 de zile calendaristice, a concediului pentru sarcină şi lăuzie, 

perioadă în care asiguratele beneficiază şi de indemnizaţie de maternitate. 

Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative întrucât prelungirea concediului de sarcină şi lăuzie 
 



nu se justifică deoarece indemnizaţiile pentru concediile medicale, pentru 

maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi cele de risc 

maternal, sunt suportate integral din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, iar costurile suplimentare corespunzătoare 

cuantumului indemnizaţiei de maternitate ar crea disfuncţionalităţi în 

repartizarea şi utilizarea sumelor necesare pentru asigurarea 

indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

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

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au reexaminat 

propunerea legislativă în şedinţa din data de 6 septembrie 2011, la lucrări 

fiind prezenţi 14 deputaţi din totalul de 17 membri ai comisiei. 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, dl Cristian Anton Irimie, Secretar de 

Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), 

respingerea propunerii legislative.  

 

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au reexaminat 

propunerea legislativă în şedinţa din data de 4 octombrie 2011, fiind 

prezenţi 26 deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na Doina Pârcălabu – preşedintele 

Casei Naţionale de Pensii Publice şi d-l Cosmin Crangă – consilier în cadrul 

Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială au hotărât, cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), 

respingerea propunerii legislative.  
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 

aprilie 2010. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 

 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Victor Paul Dobre    Rodica Nassar 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   

 Kerekes Karoly      Ion Burnei 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş     Şef serviciu George Marinescu 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo     Consilier parlamentar Florin Danciu 
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