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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 

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

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
(b406/21.06.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi înregistrată la Consiliul 

Legislativ cu nr. D772/28.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată 

şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art. 26 alin. (1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile 

şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, urmărindu-se majorarea vârstei până la care se pot acorda 

concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, de la 7 ani 

la 12 ani.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează 

în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) 

lit. p) din Constituţia României, republicată, iar, în aplicarea 

dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră 

sesizată este Senatul.



2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Sesizăm faptul că, simultan cu prezenta propunere, au mai fost 

primite spre avizare o propunere legislativă cu obiect de reglementare 

identic, respectiv modificarea art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 158/2005 (6393/20.06.2022), şi o propunere 

legislativă care vizează alte intervenţii asupra aceluiaşi act normativ 

(6415/22.06.2022), ambele aflate în curs de avizare.
Pentru sistematizarea legislaţiei şi promovarea unor soluţii 

unitare, precum şi pentru evitarea paralelismului legislativ, sugerăm 

dezbaterea concomitentă a acestor propuneri legislative, în vederea 

adoptării unui singur act nonnativ.
A

4. Întrucât propunerea legislativă va avea implicaţii asupra 

bugetului asigurărilor sociale de stat, este obligatorie solicitarea unei 

informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 

alin. (1) din Constituţie.
Totodată, sunt incidente prevederile art. 15 alin. (1) din Legea 

nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 21 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
5. Semnalăm că Expunerea de motive este sumară şi nu respectă 

structura instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută la art. 31 

din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, nefiind prezentate, printre altele, informaţii referitoare la 

impactul asupra sistemului juridic, cu sublinierea implicaţiilor asupra 

legislaţiei în vigoare, sau la consultările derulate în vederea elaborării
propunem.

De asemenea, menţionăm că nu sunt respectate prevederile art. 36 

alin. (1) Legea nr. 24/2000, fiind utilizate exprimări improprii stilului 

normativ sau exprimări la persoana a Il-a, cum ar fi: „a fost ridicată o 

problemă referitoare la dificultatea ridicată'\ ,,ca asigurat, ai dreptul 

la acest tip de concediu"\ ..copilului bolnav care are până în 7 anV. 
..am înţeles că este o problemă reală'\

6. La titlu, pentru o exprimare precisă a obiectului reglementării, 
precum şi pentru rigoarea redactării, propunem următoarea fonnulare:

„Lege pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de 

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

de asigurări sociale de sănătate”.
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7. La articolul unic, pentru rigoarea redactării, pentru o completă 

informare juridică, precum şi pentru respectarea uzanţelor normative, 
partea dispozitivă se va reda astfel:

„Articol unic. - La articolul 26 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:”.
La textul propus pentru art. 26 alin, (1), întrucât nu se 

preconizează modificarea în întregime a articolului, ci doar a primului 

alineat, sintagma „Art. 26”, din debut, va fi eliminată.

P-

Florii! lOPpAeeEvE

Bucureşti
Nr. 862/21.07.2022

3



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1074/29 nov. 2005O.U.G.nr. 158/2005
Ordonanţă de urgenţă privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 399/2006 M. Of. nr. 901/6 nov. 2006

modificări prin O.G. nr. 1/2006 M. Of. nr. 57/20 ian. 2006
Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
în domeniul asigurărilor sociale

aprobată prin L. nr. 180/2006

abrogă ari. 541

M. Oi. nr. 443/23 mal 2006

2 modificări prin M. Of. nr. 443/23 mai 2006L. nr. 180/2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 
domeniul asigurărilor sociale

aprobă O.G. nr. 1/2006

3 modificări prin M. Of. nr. 675/7 aug. 2006
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări şi L. nr. 505/2006 
completări prin

O.G. nr. 35/2006 modifică art.45 alin.(3)

M. Of. nr. 1054/30 dec. 2006

4 modificări prin L. nr. 399/2006 ■M. Of. nr. 901/6 nov. 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate

modifică art.4 aHn.(i) partea introductivă, 
alin.(2) şi alin.(6).art.6. art.7. art.S aUn.(l) 
lit.a).art.l I alin.(2). art.12 lit.A, art.13 
alin.fl) şi (2), an. 14 alin.(4). art.21. art.29, 
art.38 alin.(2). ari.44, art.45. titlul cap.VIlI, 
art.47. art.48, ari.51, an.55 alin.(]), art.58; 
introduce îit.e) la alin. (2) al art.l. 
alin.(J_J) la art.46

3 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 399/2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate

M. Of. nr. 901/6 nov. 2006

6 modificări prin O.U.G. nr. 91/2006
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri referitoare la 
asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate

aprobată prin L. nr. 97/2007

M. Of. nr. 958/28 nov. 2006 modifică an.10 alin.fl) şi (4). art.45 alin.(4)

M. Of. nr. 264/19 apr. 2007

7 modificări prin L. nr. 97/2007 M. Of. nr. 264/19 apr. 2007
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările 
sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate

aprobă O.U.G. nr. 91/2006

8 modificări prin M. Of. nr. 268/26 apr. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

aprobată cu modificări prin L. nr. 183/2015

O.U.G. nr. 36/2010 modifică ari. 4 alin. (2). aii. 6 alin. (1). (6) 
şi (9), art. 10 alin. (2). art. 34, an. 38 alin. 
(2), art. 40 alin. (1). an. 48, art. 51 alin. (3): 
introduce art. 3_l, Ut. c) la art. 8 alin. (3), 

alin. (3) la art. 47. alin. (3_l)-(3_3) la art.M.Of. nr. 496/7 iul. 2015

51:
abrogă an. 4 alin. (1). art. 8 alin. (1) Ut. b) 

şi c). art. 47 alin. (2) Ut. c)
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9 modificări prin O.U.G. nr. 117/2010 M. Of. nr. 891/30 dec. 2010 modifica art. J alin. (}) Ut. A, an. 6 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii şi (4). art. 32 alin. (2), ari. 3S afin. (2); 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

introduce alin. (3_î) la art. 6: 
abrogă ari. 1 alin. (2) Ut. h)

aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2013 M. Of. nr. 709/19 nov. 2013

10 modificări prin O.U.G. nr. 68/2014 M. Of. nr. 803/4 nov. 2014
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 265/2015

modifică art. 4 alin. (2). ari. 6 alin. (6). art. 
23 alin. (2). ari. 32 alin. (3), art. 34, ari. 40 
alin. (}):
introduce Iii. J) la art. 1 alin. (2)M.Of. nr. 836/9 nov. 2015

11 modificări prin M. Of. nr. 496/7 iul. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

L. nr. 183/2015 aprobă O.U.G. nr. 36/2010 şi abrogă ort. 
3J Ut. c). art. 51 alin. (3J)-(3_3)

12 modificări prin' L. nr. 265/2015 M. Of. nr. 836/9 nov. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014

13 admisă excepţie D.C.C. nr. 460/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 809/12 oct. 2017
Decizia nr. 460 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 156/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Solufia legislativă cuprinsă în art. 33. care 
exclude posibilitatea 
acordării indemnizaţiei de maternitate 
calculate în raport cu toate veniturile pe 
baza cărora s-a calculat şi plătii 
contribuţia pentru
concedii şi indemnizaţii. în alte situaţii 
decât cele prevăzute expres de acest text de 
lege. este neconstiluţională.

1*1 modificări prin O.U.G. nr. 99/2017 iM. Of. nr. 1005/19 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

M.Of. nr. 413/20 apr. 2021

modifică ari. 1. art. 3. art. 4 alin. (2) şi (3), 
art. 5. art. 6 alin. (3). (3_1). (4) şi (6). ari.
7, art. 8, ari. 10. art. 11 alin. (2), art. 12 
lit.B Ut. b). art. 14 alin. (4). art. 16 alin. (2), 
art. 23 alin. (3). art. 26 alin. (2). ari. 28 şi 
art. 29. art. 33, art. 36 alin. (3) Ut. a) şi c). 
art. 38. art. 40 alin. (1). art. 47 alin. (1) şi 
(2). art. 55 şi art. 61;

aprobată prin L. nr. 97/2021

introduce alin. (6_1) - (6_4) la art. 6. alin. 
(3) şi (4) la ari. 11, art. 1 i__l, alin. (!_}} - 
(1_3) la art. 26, art. 27_1 şi art. 27_2. art. 
29_î, ari. 36_1 şi alin. (6) şi (7) la art. 42:

abrogă art. 4 alin. (7) şi (8). art. 6 alin. (I), 
(2). (5) şi (7) - (9), art. 3 7 şi art. 44 - 46

15 completat prin O.U.G. nr. 8/2018 :M. Of. nr. 190/1 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii

aprobată cu modificări şi L. nr. 109/2022 M. Of. nr. 391/21 apr. 2022 
completări prin

introduce art. 7 1
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16 admisă excepţie D.C.C. nr. 323/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 595/19 iul. 2019
Decizia nr. 323 din 21 mai 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 
60/1995 privind statutul cadrelor militare şi a sintagmei "cu 
excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi 
funcţionarilor publici cu statut special’ din art. 61 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

siniogma"cu excepţia personalului militar 
în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor 
publici cu statut special" din art. 61

17 modificări prin O.U.G. nr. 25/2020 M. Of. nr. 109/12 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea Legii 
nr, 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

respinsă prin L. nr. 255/2021

modifică art. J3 alin. (3), art. 61: 
introduce Ut. e) la art. 8 alin. (2). Ut. d) la 

art. 10 alin. (4)

M. Of. nr. 990/15 oct. 2021

18 modificări prin O.U.G. nr. 30/2020 M. Of. nr. 231/21 mar. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2

aprobată cu modificări şi L. nr. 59/2020 
completări prin

modifică art. 9

M. Of. nr. 416/19 mai 2020

19 modificări prin O.U.G. nr. 49/2020 M. Of. nr. 319/16 apr. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie 
socială

aprobată prin L. nr. 180/2021

modifică art. 20 alin. (l), art. 27_l alin. 
(2). art. 27_2 alin. (2), art. 28, art. 29 şi 
art. 40 alin. (2);
introduce alin. (4) la art. 13. art. 20_J. 
alin. (1_1) la art. 40 alin. (1)

M. Of. nr. 638/29 iun. 2021

20 modificări prin M. Of. nr. 602/9 iul. 2020
Decizia nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
25/2020 pentru modiftcarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

D.C.C. nr. 229/2020 suspendă penlu 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 25/2020, în ansamblul său 
(termenul se împlineşte la 22 august 2020), 
după care operează prevederile ort. 145 
din Constituţie

21 modificări prin M. Of. nr. 695/3 aug. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea 
unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate

aprobată prin L. nr. 254/2021

O.U.G. nr. 126/2020 modifică art. 9 alin. (1). art. 12. art. 13 
alin. (4), art. 20 şi art. 34

M. Of. nr. 990/15 oct. 2021

22 modificări prin O.U.G. nr. 145/2020 IM. Of. nr. 776/25 aug. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

modifică art. 6 alin. (3_l), art. 13 alin. (3). 
art. 38. art. 40 alin. (1), art. 61: 
introduce Ut. d_l) la art. 8 alin. (2). Ut. 

c_l) la art. 10 alin. (4)
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23 completat prin O.U.G. nr. 180/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice In situaţii de risc epidemiologie şi biologic, a 

• Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 
concediilor medicale

aprobată prin L. nr. 126/2021

M. Of. nr. 982/23 oct. 2020 introduce alin. (2_J) şi (2_2) la ari. 20

M. Of. nr. 475/6 mai 2021

24 modificări prin L. nr. 97/2021 :M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

aprobă O.U.G. nr. 99/2017

25 modificări prin L. nr. 126/2021 M. Of. nr. 475/6 mai 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 
concediilor medicale

aprobă O.U.G. nr. J80/2020

26,modificări prin L. nr. 128/2021 M. Of. nr. 475/6 mai 2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 209/2020 privind modificarea ari. IV alin. (6) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi 
biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 
acordarea concediilor medicale şi pentru reglementarea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii 
infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2

aprobă O.U.G. nr. 209/2020

27 admisă excepţie D.C.C. nr. 244/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 551/27 mai 2021
Decizia nr. 244 din 20 aprilie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1_1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
cu referire la sintagma "în vârstă de până la 16 ani"

sintagma „în vârstă de până la 16 ani" 
cuprinsă în art. 26 alin. (1 _!)

28 modificări prin O.U.G. nr. 74/2021 ;M. Of. nr. 645/30 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor 
medicale

modifică art. 2 alin. (1) Ut. e). ari. 2_1. art. 
5 alin. (l), art. 6 alin. (6), art. 10 alin. (3) şi 
(7). art. 26 alin. art. 48 alin. (1); 
introduce art. 14_1. alin. (IJ) la art. 22. 

alin. (4) şi (5) la art. 47, în tot cuprinsul 
actului normativ, sintagma ...stagiu de 
cotizare." se înlocuieşte cu sintagma 
..stagiu de asigurare ".

29 modificări prin M. Of. nr. 831/31 aug. 2021
Ordonanţă pentnj modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate 

aprobată prin L. nr. 158/2022

O.G. nr. 14/2021 modifică art. 3_J alin. (2). art. 9 alin. (1). 
art. 13 alin. (3), art. J4_l alin. (3), art. 17 
alin. (2) şi art. 34

M. Of. nr. 527/27 mai 2022
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30 modificări prin L. nr. 254/2021 M. Of. nr. 990/15 oct. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 126/2020 pentai modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

aproba O.U.G. nr. 126/2020

31 modificări prin L. nr. 255/2021 M. Of. nr. 990/15 oct. 2021
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

respinge O. U. G. nr. 25/2020

32 modificări prin L. nr. 24/2022
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

M. Of. nr. 156/16 feb. 2022 modifica art. 7 şi ari. 53 alin. (1); 
introduce Iii. d_î) Ia art. 2 alin. (1) şi cap. 
V 1 cu art. 30 J -30 3

33 modificări prin M. Of. nr. 315/31 mar. 2022
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

L. nr. 73/2022 modifică art. 30:
introduce alin. (Ijf) la art. 26. alin. (3) la 

art. 28. alin. (3) la art. 29

3«imodificări prin L. nr. ^^^12022 M. Of. nr. 527/27 mai 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2021 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
156/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate

aprobă O.G. nr. 14/2021
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