
 
 

 
 

 
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 
Comisia pentru sănătate                                       Comisia pentru muncă 
          şi familie                                                        şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 02.10.2012      Bucureşti, 02.10.2012 
Nr.28/209            Nr. 27/30 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

sociale de sănătate (PLx 384/2010), trimis Comisiei pentru sănătate şi 

familie şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, pentru reexaminare pe 

fond, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în data de 15 

februarie 2012.  

 

 PREŞEDINTE,   VICEPREŞEDINTE, 

 Rodica NASSAR   Dan Mircea POPESCU     
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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 
(PLx 384/2010) 

 

 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi 

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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 384/2010) a fost retrimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie, în data de 15 

februarie 2012, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport comun. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, cele 

două comisii au rediscutat proiectul de lege în şedinţa comună din data de 24 septembrie 

2012. La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 35 de deputaţi din totalul de 40 membri ai celor 

două comisii. 
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În urma reluării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie, au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă), menţinerea soluţiei iniţiale, de adoptare a proiectului de lege cu 

amendamente, în sensul adoptării Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.36/2010, soluţie exprimată în raportul comun depus cu nr.27/496 şi 

28/243 din data de 18 octombrie 2010, precum şi în raportul comun suplimentar cu 

nr.27/650, respectiv 28/316 din data de 14 decembrie 2010. 

 

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

Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii şi doamna Denisa Pătraşcu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice conform prevederilor 

art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

 

  PREŞEDINTE,   VICEPREŞEDINTE, 
  Rodica NASSAR   Dan Mircea POPESCU 
 
 
 
  SECRETAR,    SECRETAR, 
  Ion BURNEI    Adrian SOLOMON 

 
 
 
 
 
 Şef birou Gheorghe Marinescu    Şef serviciu Elena Mesaroş 
     
 
 Întocmit,      Întocmit, 
    Consilier parlamentar Livia Spînu                   Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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