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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 14, 15 şi 16 octombrie 2014 

 

 

În perioada 14 - 16 octombrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

de asigurări de sănătate – PLx 459/2014 

2. Dezbaterea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

În data de 14 octombrie 2014, lucrările au fost conduse de domnul 

deputat Florin Iordache, preşedintele comisiei. 

 

La dezbateri a participat, ca invitat, domnul Răzvan Vulcănescu, 
Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

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

concediile şi indemnizaţiile de asigurări de sănătate. 

 În cadrul discuţiilor s-a precizat că au fost sesizate cu dezbaterea pe 

fond a acestui proiect de lege atât Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială, cât şi Comisia pentru sănătate şi familie. 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea 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 şi 
completările ulterioare. Demersul legislativ transpune în legislaţia 
naţională prevederile art. 7 şi 8 din Directiva 2010/41/UE privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară 
o activitate independentă. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 
prezentată de Senat, urmând a fi întocmit un raport comun. 
 

 În zilele de 15 şi 16 decembrie 2014, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi studiu 

individual, fiind distribuit membrilor comisiei proiectul de Regulament de 

organizare şi funcţionare al Comisiei, în vederea analizării lui şi a 

formulării unor amendamente. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (24) în zilele de 14, 15 şi 16 octombrie 2014, au absentat doamna 

deputat Rovana Plumb (grup parlamentar PSD) – ministru şi domnul 

deputat Kerekes Károly (grup parlamentar UDMR) - delegaţie. 

Şi-au înregistrat prezenţa la lucrări următorii deputaţi: Florin 

Iordache – preşedinte, Adrian Solomon, Iulian Vladu şi Cristina-Ancuţa 

Pocora – vicepreşedinţi, Mihăiţă Găină şi Daniel Iane – secretari, Varol 

Amet, Marin Anton, Ioan Axente, Mihai Baltă, Claudia Boghicevici, Andrei-

Răzvan Condurăţeanu, Dorel Covaci, Virgil Delureanu, Mircea Dolha, 

Ileana-Cristina Dumitrache, Romeo Florin Nicoară, Ludovic Orban, 

Cristian-George Sefer, Irinel-Ioan Stativă, Mihaela Stoica, Violeta Tudorie. 

  
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Florin IORDACHE   Mihăiţă GĂINĂ 

      
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia VLĂDESCU 
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