
EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ

Lege
pentru completarea articolului 12 litera B din OUG nr. 158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea
situaţiei
actuale

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 reglementează acordarea 
concediilor medicale şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate. 
Conform acesteia, persoanele care au calitatea de angajat sunt asigurate 
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, şi au dreptul 
la concediu medical şi la indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit legii, concediul medical poate fi acordat în următoarele situaţii;
1. pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de 
accidente în afara muncii;
2. pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, 
exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau 
boli profesionale;
3. concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
4. concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
5. concedii medicale şi indemnizaţii de risc matemal.

In cazul concediului medical acordat pentru incapacitate temporară de 
muncă, obligaţia de plată a indemnizaţiei aferente primelor 5 zile ale 
concediului medical îi revine angajatorului. în restul cazurilor menţionate 
mai sus, indemnizaţia aferentă zilelor lucrătoare din perioada concediului 
medical se plăteşte integral din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate.

Prin art. 12 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, s-a instituit 
obligaţia achitării indemnizaţiei aferente primelor 5 zile din durata 
concediului medical de către angajator, urmând ca doar din a şasea zi a 
concediului medical, aceasta să fie plătită din fondurile FNUASS.

Din interpretarea prevederilor art. 220'’ şi art. 220^ alin. (4) lit. d) din Codul 
Fiscal rezultă că angajatorii au obligaţia de plată a unei contribuţii, denumită 
contribuţie asiguratorie pentm muncă, care este în procent de 2,25%, din care 
40% face venit la Fondul naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate.



Având în vedere că potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, obligaţia de plată 
a indemnizaţiei aferente primelor 5 zile de concediu medical îi revine 
angajatorului şi că tot acestuia îi revine obligaţia de a achită lunar contribuţia 
asiguratorie pentru muncă, modificarea legislativă propusă apare ca fiind o 
măsură echitabilă, ce urmăreşte acordarea unei protecţii angajatorului.

Totodată, modificarea legislativă propusă urmăreşte acordarea posibilităţii 
angajatorului de a avea o previzibilitate asupra cheltuielilor viitoare, generate 
de concediile medicale ce ar putea fi acordate angajaţilor.

Astfel, în situaţia în care pe parcursul a 30 de zile calendaristice, angajatul va 
avea nevoie de mai multe concedii medicale, doar indemnizaţia aferentă 
primelor 5 zile va fi suportată de către angajator, costurile aferente 
următoarelor concedii medicale urmând a fi asigurate din Fondul naţional 
unic pentru asigurări sociale de sănătate.

2, Schimbări 
preconizate

Propunerea legislativă îşi propune să stabilească un nou caz în care 
indemnizaţia aferentă concediului medical să fie asigurată din Fondul 
naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate.

Alte3. Nu este cazul.
informaţii



Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al prezentului act normativ

Nu este cazul.1. Impactul macroeconomic
Angajatorii vor fi protejaţi împotriva unor 
situaţii inechitabile, generatoare de cheltuieli 
suplimentare.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul.2. Impactul asupra sarcinilor 
administrative.
a) Se va cuantifica impactul net al 
sarcinilor administrative, evidenţiindu-se 
atât costurile administrative generate de 
noul act normativ sau de modificarea 
legislativă, cât şi de costurile 
administrative eliminate. Simplificarea 
procedurilor administrative
2.2. .Impactul asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii.
a) Se va prezenta rezultatul cu privire la 
aplicarea testului întreprinderilor mici şi 
mijlocii, precum şi avizul obţinut în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
de la Grupul pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii, anterior 
transmiterii actului spre avizare pe 
circuitul interministerial.
Se va indica procentul pe care îl deţin 
întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul 
afectat de măsura legislativă, precum şi 
impactul acesteia asupra activităţilor 
întreprinderilor mici şi mijlocii din 
domeniul respectiv. 

Nu este cazul.

3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul.
5. Alte informaţii Nu este cazul.



iS’ecţiunea a 4-a

Impactul fînanciar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori Anul
curent

Următorii 4 ani Media 
pe 5 ani

1 2 3 4 5 6 7
l.Modificări ale
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: a)
buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 
(i)contribuţii de asigurări
2. Modificări ale
cheltuielilor bugetare, 
plus/ minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa scăderea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate



privind fundamentarea 
modificărilor 
veniturilor şi/sau 
cheltuielilor bugetare

Prezentul proiect de lege nu presupune impact financiar.7. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

a) ORDIN nr. 15/1.311/2018 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile 
şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a prezentului act 
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii.
l.l.Compatibilitatea prezentului act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de 
modificare şi completare a cadrului 
normativ în domeniul achiziţiilor 
publice, prevederi derogatorii.
b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic-sisteme electronice 
utilizate în desfâşurarea procedurilor 
de achiziţie publică, unităţi centralizate 
de achiziţii publice, structura 
organizatorică internă a autorităţilor 
contractante

Nu este cazul.

2. Conformitatea prezentului act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare.

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect.

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale 
din care decurg angajamente

Nu au fost identificate acte/documente 
internaţionale din care să decurgă 
angajamente.

6. Alte informaţii Nu e cazul.



Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii 
oi'ganizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este 
legată de obiectul prezentului act 
normativ
3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care prezentul act 
normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii de Guvern nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare al 
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii



Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implem^tărea prezentului act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire 
la necesitatea elaborării prezentului act 
normativ

Nu este cazul2. Informarea societăţii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării prezentului act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice

Nu au fost identificate.3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare

1. Măsuri de punere în aplicare a 
prezentului act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/ sau locale — înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente

Nu este cazul.

2. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Faţă de cele prezentate, a fost promovat prezentul proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate.

In numele iniţiatorilor;

Alexandru Robert Zob Radu Pa

Ivan Dan

Senatori USR



Tabel cu semnatarii

Propunerii de modificare a OUG nr. 158/2005

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Nume şi prenume Grup SemnăturaNr.
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