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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra 

propunerii legislative privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 

2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  

(Plx 487/2011), 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 14 martie 2012.  

 

 PREŞEDINTE,   VICEPREŞEDINTE, 

 Rodica NASSAR   Dan Mircea POPESCU 
 



 
 
 
 
 

   
 Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate                                       Comisia pentru muncă 
          şi familie                                                        şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 02.10.2012           Bucureşti, 02.10.2012 
Nr.28/211        Nr. 27/68  

 
 

RAPORT COMUN  SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.399 din 30 

octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate  
(Plx487/2011) 

  

 
În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 
2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a fost 
retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru 
sănătate şi familie în data de 14 martie 2012, în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui raport suplimentar. 
 

În urma rediscutării propunerii legislative în şedinţa comună din data 
de 24 septembrie 2012, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi (o abţinere), menţinerea soluţiei de respingere, prezentată în 
raportul comun depus cu nr.28/260, respectiv nr.27/381 în data de 21 
octombrie 2011. 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 35 de deputaţi din totalul de 40 
membri ai celor două comisii.  
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 iunie 

2011, în calitate de primă Cameră sesizată. 
 

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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