
Expunere de Motive

Sec^iunea 1
Titlul propunerii legislative

LEGE pentru modificarea $i completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 
privind concediile $i indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Sectiunea a 2-a
Motivele emiterii actului normativ

1. Descrierea situa^iei actuate 
1.1. ContextuI legal actual

Potrivit dispozitiilor art.26 alin.(l) din OUG nr.158/2005 privind concediile §i indemnizaliile 
de asigurari sociale de sanatate, asiguratii* au dreptul la concediu fi indemnizatie pentru 
ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru 
afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani. Conform prevederilor alin.(2) al 
aceluiasi articol, in cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu §i 
indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 18 ani.

Totodata, in temeiul art.20 din OUG nr.158/2005, persoanele asigurate pot beneficia de 
concediul §i indemnizatia pentru carantina in conditiile art. 20 din Legea nr. 136/2020 privind 
instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de rise epidemiologic §i biologic. 
Persoanele care se afla in carantina sau izolare, in conditiile in care li se interzice continuarea 
activitatii din cauza unei suspiciuni asupra unei bob infectocontagioase, respectiva activitate 
neputand fi realizata de la domiciliu, vor beneficia de acest tip de concediu pe durata stabilita prin 
certificatul eliberat de direejia de sanatate publica. De asemenea, masura izolarii se institute si 
pentru persoanele purtatoare ale agentului inalt patogen, chiar daca acestea nu prezinta semne §i 
simptome sugestive.

In cazul in care persoana supusa masurii carantinei si izolSrii este minora, izolarea se 
institute la domiciliul apartinatorului ori la locajia declarata de acesta, caz in care si apartinatorul 
va fi supus masurii carantinei si va beneficia de concediu pentru carantina, conform art.8 
alin.(9) din Legea nr.136/2020. Cu toate acestea, daca aparfinatorii/parintii sunt imunizati 
impotriva bolii infectocontagioase, acestia nu pot fi considerati contaefi direefi ai unui caz 
pozitiv de infectare $i nu va fi instituitS masura carantinei pentru acestia.

1.2. Realitatea economico-sociala

Potrivit datelor oficiale^ cu privire la evolutia cazurilor de COVID-19 §i a programului de 
vaccinare in Romania, numarul de cazuri confirmate in randul copiilor, de la inceputul pandemiei 
pana la data de 19 noiembrie 2021, este de 52.474 (0-9 ani) §i 107.525 (10-19 ani).

Potrivit normelor legale in vigoare menjionate mai sus, in cazul minorilor infectati cu o 
boala infectocontagioase (in contextul actual al pandemiei, infectafi cu SARS-CoV-2*),

’ Persoane asigurate pentru concedii §i indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari 
sociale de sanatate, respectiv cele realizeaza venituri din desfa§urarea unei activitab in baza unui contract 
individual de munca, a unui raport de serviciu, act de deta§are sau a unui statut special prevazut de lege, cele 
care beneficiaza de indemniza{ie de §omaj, potrivit legii, precum ji cele care se asigura in sistemul de asigurari 
sociale de sanatate, pe baza de contract de asigurare pentru concedii §i indemnizatii de asigurari sociale de 
sanatate (art. 1 din OUG nr.158/2005).
^ www.datelazi.ro
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apartinatorii/parintii care desfa§oara o activitate profesionala ce nu poate fi realizata de la 
domiciliu au urmatoarele posibilitati, conform tabelului redat mai jos:

Apar^inator/parinte
vaccinat/imunizat

Copil minor, 
infectat cu o boaia 
infectocontagioasa

Apartinator/parinte 
nevaccinat/imunizat - 
contact direct

varsta < 7 ani concediu pentru 
carantina

concediu pentru 
ingrijirea copilului 
bolnav

varsta 7-18 ani concediu pentru 
carantina

nu beneficiaza nici de 
concediu pentru 
ingrijirea concediului 
bolnav, nici de concediu 
pentru carantina

Prin urmare, in cazul in care parintii/apartinatorii sunt vaccinafi impotriva unci bolt 
infectocontagioase, cum ar fi impotriva Covid-19, fiind astfel imunizati, ace^tia nu pot 
beneficia de niciun fel de concediu pentru ingrijirea minorilor cu varsta cuprinsa intre 7 si 
18 ani, carantinati $i izolati, intrucat prevederile legale actuale nu reglementeazS aceasta 
situatie.

Mai mult, cuantumul brut lunar al indemnizajiilor pentru cele doua tipuri de concedii 
este stabilit in mod diferit, astfel:

Tipul concediului Cuantumul brut lunar al 
indemnizajiei

concediul pentru carantina 100% din baza de calcul

concediul pentru ingrijirea 
copilului bolnav

85% din baza de calcul

In aceste condijii, prevederile legale in vigoare produc urmatoarele consecinje:
1. instituie o discriminare indirecta intre parinji, pe criteriul vaccinarii, in sensul cS stabilesc un 

dezavantaj special parintilor/apartinatorilor vaccinati impotriva Covid-19, in raport cu 
parintii/aparjinatori nevaccinaji;

2. instituie o discriminare indirect^ intre parintii asiguraji in sistemul de asigurari sociale de 
sanitate, pe criteriul virstei copiilor lor, in sensul ca instituie un tratament diferenjiat intre 
parintii care au copii minori infectaji in varsta de pana la 7 ani si cei care au copii minori 
infectaji cu varsta cuprinsa intre 7 §i 18 ani.

3. prevede o discriminare directs intre copiii minori, pe criteriul varstei, in sensul ca minorii cu 
varsta de peste 7 ani, care sunt infectati cu o boaia infectocontagioasa, sunt lipsiti de 
ingrijire/sprijin din partea pirintelui sau.

Mai mult, reglementirile legale in vigoare descurajeaza vaccinarea impotriva Covid-19 
in randul persoanelor adulte, intrucat cei afectati sunt parintii care s-au imunizat prin vaccinare. 
Astfel, ace§tia se afla in imposibilitatea de a putea beneficia de vreun concediu pentru a-si ingriji 
copiii minori cu varsta intre 7 §i 18 ani, infectati cu virusul SARCoV 2, prin comparatie cu parintii

® Coronavirusul sindromului acut respirator sever 2
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nevaccinati. Acest impact semnificativ de descurajare a vaccinarii contravine tuturor 
recomandarilor europene §i Internationale, precum ?i Strategiei de vaccinare impotriva COVlD-19 
in Romania, adoptata prin Hotararea Guvemului nr. 1031 din 27 noiembrie 2020.

1.3. Jurisprudenta nationala

In jurisprudenfa sa referitoare la dreptul la concediu si indemnizafie pentru ingrijirea copilului 
bolnav, Curtea Constitutionala a relinut prin Decizia nr. 323 din 21 mai 2019, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 19 iulie 2019, para.] 8 si 19, ca, de§i dreptul la 
concediu si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav consacrat de art. 26 din OUG nr. 
158/2005 se acorda parintelui, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de stagiu de cotizare 
stabilite de art. 7 din acelasi act normativ, reglementarea vizeazd, in realitate, nevoile de ocrotire 
a sdndtdfii copilului, constituindu-se, prin urmare, §i ca o expresie a prevederilor art. 34 din 
Constitufie.

In opinia Curtii, crearea conditiilor si incuraiarea parintilor sa participe la ingrijirea sanatatii 
propriilor copii anar ca cele mai firesti gi logice masuri. de vreme ce acestia sunt cei mai implicati
din punct de vedere afectiv si cei mai capabili sa recepteze si sa vina in intampinarea nevoilor
specifice ale copilului.

in aceea§i ordine de idei, prin Decizia nr. 244 din 27 mai 2021, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 551 din 27 mai 2021, Curtea a stabilit ca in cazul copilului cu afecfiuni 
grave, concediul de ingrijire a acestuia are o naturd juridicd mixta. Astfel, acest tip de concediu 
reprezinta un drept al parintelui, reglementat ca o forma de asigurare sociala, in temeiul art. 47 
alin. (2) din Constitujie. Totodata, acesta reprezinta atat o masura de protectie a sanatajii copilului, 
intemeiata pe dispozi{iile art. 34 din Constitujie privind dreptul la ocrotirea sanata{ii, cat §i o 
masura de protecjie a copilului, intemeiata pe dispozijiile art. 49 din Constitujie privind regimul 
special de protectie a copiilor.

Situatiile in care se afla anumite categorii de persoane trebuie sa difere in esenta pentru a se 
justifica deosebirea de tratament juridic, iar aceasta deosebire de tratament trebuie sa se bazeze pe 
un criteriu obiectiv §i rational (a se vedea, in acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 86 din 
27 februarie 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 31 martie 
2003, Decizia nr. 573 din 3 mai 2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 363 
din 25 mai 2011, Decizia nr. 366 din 25 iunie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 644 din 2 septembrie 2014). A$adar, nesocotirea principiului egalitatii in drepturi 
are drept consecinta neconstitutionalitatea masurii care a determinat, din punct de vedere 
normativ, incalcarea principiului.

In anul 2017, prin art. I pet. 19 din OUG nr. 99/2017, au fost introduse dispozitiile art.26 alin. 
(1') care a instituit o masura de protectie a sanatatii copilului in varsta de pana la 16 ani, bazata pe 
nevoia acestuia de a primi ingrijiri sau sprijin din partea parintelui, in cazul unei probleme 
medicale grave. Aceasta prevedere a fost considerata ca fiind neconstitutionala, intrucat aceea§i 
ratiune de ingrijire/sprijin din partea parintelui subzista §i in situatia copilului cu afectiuni grave cu 
varsta cuprinsa intre 16 §i 18 ani.

1.4. RaportuI cu legislatia si jurisprudenta europeana

Reglementarea privind dreptul la concediu §i indemnizatia pentru ingrijirea copilului 
bolnav reprezinta §i o concretizare a obligatiilor pe care Romania si le-a asumat ca parte la 
Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei 
Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. In acest sens, potrivit art. 6 din Conventie, statele paiti
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recunosc dreptul la via|a al fiecarui copil, iar acestea vor face tot ce le sta m putinta pentfu a 
asigura supravietairea dezvoltarea copilului. Totodata, potrivit art. 24, paragraful 1, din aceea§i 
convenjie, statele parfi recunosc ,/ireptul copilului de a se bucura de cea mai buna stare de 
sdndtate posibild §i de a beneficia de serviciile medicale ^i de recuperare”, sens in care vor 
depune eforturi pentru a garanta ca niciun copil nu este lipsit de dreptul de a avea acces la aceste 
servicii. In vederea respectarii acestor drepturi, potrivit art. 4 din aceeasi conventie, statele parti se 
angajeaza sa ia „toate masurile legislative, administrative §i de orice altd naturd necesare in 
vederea punerii m aplicare a drepturilor recunoscute in prezenta convenfie

in jurisprudenta sa'* referitoare la combaterea discriminarilor in ceea ce prive§te incadrarea 
in munca §i ocuparea fortei de munca, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a statuat ca in cazurile 
de discriminare indirectd, chiar dispozilii, masuri sau politic! neutre, inocente ori de 
buna-credinja, adoptate fara cea mai mica intentie discriminatorie, intra sub incidenfa interdictiei 
prevazuta de Directiva 2000/78/CE, daca acestea aduc atingere persoanelor cu o caracteristica 
particulara intr-o masura mai mare decat altor persoane.

CJUE, in aceeasi cauza, a statuat ca „dacd o persoand este discriminatd din cauza uneia 
dintre caracteristicile enumerate la articolul 1 din Directiva 2000/78/CE, aceasta se poate 
prevala de protecfia directivei chiar daca nu prezintd ea msd§i una dintre caracteristici. ” Astfel, 
pentru ca o persoana sa fie victima unei discriminari in sensul directivei europene, nu este necesar 
ca aceasta sa fi fost tratata in mod defavorabil din cauza caracteristici! sale. Este suficient ca 
aceasta sa fi fost tratata in mod defavorabil din cauza unei caracteristici (in cazul de fata, varsta 
copilului).

Reglementarile actuale in vigoare din Romania, aparent neutre, au drept consecinta 
discriminarea persoanelor, asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, care nu sunt 
supuse carantinei sau izolarii, in calitatea lor de parin{i, in condiliile in care ace^tia nu pot 
beneficia de niciun concediu pentru ingrijirea copiilor lor minori cu varsta cuprinsa intre 7 si 18 
ani §i care sunt infectati cu boala infectocontagioasa.

Avand in vedere ca dreptul la concediu pentru ingrijirea copilului bolnav vizeaza, in 
realitate, nevoile de ocrotire a sanatajii copilului §i avand in vedere obligatiile constitutionale ale 
statului de a garanta dreptul la ocrotirea sanatatii §i de a institui masuri de protectie specials a 
copiilor, in situatia copilului infectat cu SARS-CoV-2, sunt aplicabile a fortiori considerentele 
mentionate mai sus, fiind necesara reglementarea unor masuri concrete. In aceasta ordine de idei, 
reglementarea unei mSsuri de protectie doar in situajia copiilor in varsta de pana la 7 ani reprezinta 
o masura discriminatorie pentru copiii intre 7 §i 18 ani, aflati in aceea§i situatie, infectaji cu o 
boala infectocontagioasa, ace§tia fiind lipsiji de sprijinul §i ingrijirea semnificativa a parintelui in 
aceasta situatie. Privarea parintelui vaccinat de concediul pentru ingrijirea copilului grav bolnav cu 
varsta cuprinsa intre 7 §i 18 ani aduce o atingere grava interesului copilului, acela de a beneficia de 
ingrijirea pSrinteasca.

Mai mult, situatia minorului se poate agrava, iar in conditiile in care acesta este 
izolat la domiciliu si lipsit de sprijinul si ingrijirea parintilor, este in imposibilitate de a lua 
decizii imediate cu privire la sanatatea sa.

2. Solutii legislative

Prezenta inijiativa institute o forma specials a concediului pentru ingrijirea copilului 
aflat in carantina sau izolare din cauza unei suspiciuni asupra unei boli infectocontagioase, 
acordata parinjilor pentru care nu s-a dispus masura izolarii sau carantinei §i a caror 
activitate nu se poate realiza de la domiciliu.

Cauza CJUE, C-303/06
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Solutia legislativa propusa tiu poate avea in vedere acordarea unui concediu pentru 
carantina parintilor necarantinati pentru minorii lor afla|i in carantina sau izolare, intrucat daca 
acestia sunt imunizati, acordarea concediului pentru carantina nu poate fi justificata.

De asemenea, solutia legislativa nu poate avea in vedere acordarea unui concediu pentru 
ingrijirea copilului bolnav cu afectiuni grave in varsta de pana la 18 ani, in conditiile art. 26 
alin.(ll) din OUG nr. 158/2005, intrucat infectarea cu o boaJa infectocontagioasa poate sau nu 
determina agravarea starii de sanatate a minorului.

3. Schimbari preconizate

Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, care i§i desla§oara 
activitatea profesionala ce nu poate fi prestata de la domiciliu §i pentru care nu s-a luat masura 
carantinei sau izolarii in conditiile Legii nr. 136/2020, pot beneficia de concediu pentru ingrijirea 
copilului bolnav minor, aflat in carantina sau izolare din cauza unei suspiciuni asupra unei boli 
infectocontagioase. Indemnizajia la care au dreptul aceste persoane pe durata concediului este in 
cuantum de 100% din baza de calcul stabilita conform legii.

Sectiunea a 3-a
Impactul socio-economic al propunerii legislative

1. Impact 
macroeconomic

Nu este cazul.

2. Impact asupra 
mediului de 

afaceri

Cresterea numarului de concedii medicale in randul salariatilor, ce determina 
suspendarea temporara a activitatii profesionale, situatii ce pot avea impact 
asupra desfasurarii activitajii la nivelul angajatorilor.

Asigurarea securitatii juridice a drepturilor parintilor/apartinatorilor imunizati 
impotriva unei boli infectocontagioase in cazul infectarii minorilor lor. 
Asigurarea protectiei sanitare §i sociale a copiilor in conditii sigure si sub 
supravegherea parintilor.
Asigurarea eliminSrii oricarei discriminari directe sau indirecte intre persoane 
aflate in aceeasi situatie si prevederea aceluiasi tratament juridic.

3. Impact social

4. Impact asupra 
mediului

Nu este cazul.

5. Alte informafii Nu este cazul.

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat

Prezenta propunere legislativa are impact bugetar. In ceea ce priveste estimarea impactului 
bugetar asupra Fondului najional unic de asigurari sociale de sanatate generat prin prezenta 
propunere legislativa, precizam faptul ca este dificil de a fi dimensionat, motivat de faptul cS, in 
contextul actual al pandemiei Covid-19, infectarile cu Sars-Cov-2 sunt consecinja unor evenimente 
nea^teptate si cu o evolutie imprevizibila din punct de vedere medical, care determina un nurnSr 
variat de situajii care necesita intreruperea activitajii profesionale a parintilor. De asemenea, este 
foarte dificil de estimat numarul de concedii medicale ce vor fi solicitate.
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Sectiunea a 5-a
Efectele propunerii legislative asupra legislafiei in vigoare

Nu este cazul.1. Proiecte de acte normative suplimentare

Prezenta propunere legislativa nu se 
refera la acest subiect.

2. Compatibilitatea propunerii legislative cu legisla^a 
comunitara in materie

3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie si alte 
documente

Nu este cazul.

4. Evaluarea conformitatii Nu este cazul.

5. Alte acte normative si/sau documente internationale 
din care decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate m vederea elaborarii propunerii legislative

1. Informafii privind procesul de consultare cu organizafii 
neguvernamentale, institute de cercetare ^i alte oi^anisme 
implicate

Nu este cazul.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului in care activitatea acestor 
organizafii este legata de obiectui prezentului act normativ

Nu este cazul.

3. Consultarile organizate cu autoritStile administratiei publice 
locale, in situatia in care prezentui act normativ are ca obiect 
activitafi ale acestor autoritati

Nu este cazul.

4. ConsultSrile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale Nu este cazul.

Necesita avizul Consiliului 
Legislativ, Consiliului 
Economic §i Social.

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic si Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Sectiunea a 7-a
Activitafi de informare publicS'privind elaborarea si implementarea propunerii legislative

1. Informarea societafii civile cu privire la necesitatea elaborarii 
actului normativ

Nu este cazul

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma implementSrii prezentului act 
normativ, precum si efectele asupra sanatatii $i securitafii 
cetatenilor sau diversitatii biologice.

Nu este cazul.

3. Alte informatii
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• ♦

Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare

Nu este cazul1. Masurlle de punere in aplicare a prezentului act normativ de 
catre autoritatile administrafiei publice centrale $i/sau locale - 
inflintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor 
institu|iilor existente

In numele inifiatorilor,

Marius-Andrei MIFTODE, deputat USR

Irineu-Ambrozie DARAU, senator USR

Cosmin POTERA§, senator USR 

Gheorghe CARP, senator PNL 

Attila LASZL6, senator UDMR 

Liliana SBIRNEA, senator PSD
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