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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (b406/21.06.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 
11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 
sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

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

de sănătate (b406/2J.06.2022).
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L..Şp§.;.... art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa diii data de 5.07.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 
nr.86/17.05.2022, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

observaţie:

• oferirea posibilităţii de a lua concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului 
bolnav până la vârsta de 12 ani este benefică pentru dezvoltarea copilului, care nu 

poate avea grijă de el la 7 ani, precum şi în relaţiile dintre angajat şi angajator. 
Iniţiativa abordează însă acelaşi subiect ca propunerea legislativă pentru modificarea 

articolului 26 alm.(l) din O.UG. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate (6393/20.06.2022). Ar trebui ca iniţiatorii să se pună de
acord, iar iniţiativele legislative cu acelaşi obiect de reglementare să fie comasate într-

un singur proiect de lege.

Preşedinte, 
Bogdan SIMIO!


