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în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia pentru muncă, famiiie şi protecţie socială, prin adresa nr. 

L540/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 

elaborării raportului, asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

asigurări sociale de sănătate, iniţiată de Berea Cristinel-Gabriel - senator USR_PLUS; Bodea 

Marius - senator USR_PLUS; Bordei Cristian - senator USR.PLUS; Carp Gheorghe - senator PNL; 

Cernic Sebastian - senator USR_PLUS; Darău Ambrozie-Irineu - senator USR_PLUS; Dragu Anca 

Dana - senator USR_PLUS; Ghica Cristian - senator USR_PLUS; Hatos Adrian - senator PNL; Ivan 

Dan - senator USR.PLUS; Lâszlo Attila - senator UDMR; Muntean Lucica Dina - senator PNL; 

Mureşan Claudiu-Marinel - senator USR_PLUS; Negoi Eugen-Remus - senator USR_PLUS; 

Oprinoiu Aurel - senator USR_PLUS; Pălărie Ştefan - senator USR.PLUS; Popescu lon-Dragoş - 

senator USR.PLUS; Postică Andrei - senator USR.PLUS; Poteraş Cosmin-Marian - senator 

USR_PLUS: Sbîrnea Liliana - senator PSD; Spătaru Elena-Simona - senator USR_PLUS; Trifan 

Raoul-Adrian - senator USR_PLUS; Viaşu Cosmin-Cristian - senator USR_PLUS; Vlad Sergiu 

Cosmin - senator USR.PLUS; Zob Alexandru-Robert - senator USR_PLUS; Băltăreţu Viorel - 

deputat USR_PLUS; Buzoianu Diana-Anda - deputat USR.PLUS; Cambera Oana-Alexandra - 

deputat USR.PLUS; Ciofu Cătălina - deputat PNL; Ciornei Radu Tudor - deputat USR_PLUS; 

Cristian Brian - deputat USR_PLUS: Dehelean Silviu - deputat USR_PLUS; Gal Kâroly - deputat 

UDMR; Giurgiu Adrian - deputat USR_PLUS; Hajdu Gâbor - deputat UDMR; Ion Stelian-Cristian - 

deputat USR_PLUS; Lorincz Ştefan-Iulian - deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei - deputat
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USR.PLUS; Molnar Radu-Iulian > deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu - deputat 

USR_PLUS; Predescu Ana-Loredana - deputat PSD; Prunean Alin-Costel - deputat USR_PLUS: 

RasaJiu Marian-Iulian - deputat PSD; Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; Sas Lorânt- 

Zoltan - deputat USR.PLUS; Seidler Cristian-Gabriel - deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin - 

deputat USR.PLUS; Toda Daniel-Liviu - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat 

USR_PLUS; Tulbure Simina-Geanina-Daniela - deputat USR_PLUS; Vecerdi Cristina-Agnes - 

deputat PNL.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

aprobată cu modificări prin Legea nr.399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

urmărindu-se instituirea unei forme speciale a concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în 

vârstă de până la 18 ani şi a indemnizaţiei corespunzătoare, „în cazul copilului aflat în carantină 

sau izolare din cauza unei suspiciuni asupra unei boli infectocontagioase", acordate asiguraţilor 

pentru care nu s-a dispus măsura izolării sau a carantinei şi a căror activitate nu se poate presta 

de la domiciliu.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri cu nr. 

981/14.12.2021.

Comisia pentru sănătate a transmis aviz favorabil, cu nr.592/14.12.2021. 

în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, au 

participat reprezentanţi ai Guvernului României.

în cadrul discuţiilor, domnul senator Ambrozie-Irineu Dărău, în calitate de iniţiator, a 

propus un set de amendamente care vizează armonizarea textului de lege cu observaţiile din 

Avizul Consiliului Legislativ. Amendamentele au fost adoptate cu unanimitate de voturi şi se 

regăsesc în Anexa la prezentul raport.

în urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 14 decembrie a.c., membrii 

Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport de admitere cu amendamente admise.

în consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre dezbatere şi 

adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din 

Constituţia României, republicată.
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Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul este 

primă Cameră sesizată.

Preşedinte, 

Senator Ion ROTAftu

Secretar,

Senator Sorin VLASIN

\J
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Anexă la Raportul nr. XXVII/279/14.12.2021

AMENDAMENTE ADMISE

la

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

L540/2021

L540/2021 Amendamente MotivareNr.
crt.

1. La articolul 26, după alineatul 
(1^), se introduce un nou alineat, 
alineatul (1'^), cu următorul 
cuprins:

în cazul copilului aflat în 
carantină sau izolare din cauza unei 
suspiciuni
infectocontagioase, asiguraţii pentru 
care nu se dispune măsura carantinării 
sau izolării în condiţiile Legii 
nr.136/2020, 
modificările şi completările ulterioarer-sî 
a căror activitate nu poate fi-prestată
de la domiciliu au dreptul la concediu şi 
indemnizaţie pentru îngrijirea copilului 
bolnav în vârstă de până la 18 ani."

1. La articolul 26, după alineatul (1^), se 
introduce un nou alineat, alineatul (1^), 
cu următorul cuprins:

Prezentul amendament răspunde 
observaţiilor Avizului Consiliului 
Legislativ nr. 981/10.12.2021, astfel:

1.

1. Se reformulează textul referitor la 
cele două ipoteze de reglementare, 
pentru a se asigura concordanţa 
definiţiilor consacrate de legislaţia în 
vigoare.

„(1^3 în cazul copilului pentru care s-a 
dispus măsura carantinei sau a izolării în 
condiţiile Legii nr.136/2020, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
asiguraţii pentru care nu se dispune măsura 
carantinei sau a izolării au dreptul la 
concediu
supravegherea şi îngrijirea copilului în 
vârstă de până la 18 ani."

-beliuneiasupra

2. Se elimină condiţia conform căreia 
pentru a beneficia de acest tip de 
concediu părintele/tutorele trebuie să 
se afle în situaţia în care să nu-şi poată 
desfăşura activitatea de la domiciliu, 
întrucât copilul are nevoie de atenţia, 
respectiv îngrijirea părintelui/tutorelui 
în ambele situaţii.

indemnizaţierepublicată. pentruŞlcu
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Autor:
Ambrozie-Irineu DARĂU, senator USR

4. Articolul 30 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

,Aft.30
indemnizaţiilor prevăzute Ia art. 26 alin.(l) şi 
alin.(î^) este de 85% din baza de calcul 
stabilită conform art 10.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei 
prevăzute la art 26 olimfl"^) este de 100% din 
baza de calcul stabilită conform art 10 şi se 
suportă integral din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate."

4. Articolul 30 de modifică şi va avea 
următorul cuprins:

,Mt.30 - (1) Cuantumul brut lunar al 
indemnizaţiilor prevăzute la art 26 
alin.(l) şi alinfP) este de 85% din baza 
de calcul stabilită conform art 10.

Cuantumul brut lunar al 
indemnizaţiei prevăzute la art 26 
alin.(P) este de 100% din baza de 
calcul stabilită conform art 10 şi se 
suportă integral din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate."

2.

(1) Cuantumul brut lunar al

(2)

Conform observaţiilor Consiliului 
Legislativ este necesară o trimitere la 
articolul 27, care asigură şi tutorelui 
posibilitatea de a beneficia de concediu 
şi faptul că poate beneficia doar unul din 
părinţi/tutori.

(3) Dispoziţiile art. 27 se aplică în mod 
corespunzător.

Autor:
Ambrozie-Irineu DARĂU, senator USR

2




