
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de

sănătate

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic.- 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.l074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările şi completările, ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), diipă litera d^) se introduce o nouă literă, 
lit.d^), cu următorul cuprins:

„d^) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea persoanelor care 
îndeplinesc criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap, aflate la 
prima solicitare.”

2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.7.- Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute 

la art.2 alin.(l), lit.a)-d^) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii 
în care se acordă concediul medical.”

3. După articolul 30^ se introduce un nou capitol, Capitolul V^, 
cuprinzând articolele 30*^ şi 30^, cu următorul cuprins:

„Capitol
Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni care 

îndeplinesc criteriile de încadrare în grad de handicap
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Art.30''.- (1) Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea 
persoanelor care îndeplinesc criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de 
handicap aflate la prima solicitare, asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoţeşte 
la evaluările medicale de specialitate, investigaţii şi evaluarea psihologică necesare 
întocmirii dosarului de încadrare în grad de handicap şi este prezent la evaluarea 
realizată de Serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiei generale de asistenţă 
socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti.

(2) Concediile medicale şi indemnizaţiile prevăzute la art.2 alin.(l) ‘^ 
lit.d^) se acordă doar în intervalul de timp cuprins între data eliberării scrisorii 
medicale tip de la medicul de familie şi data eliberării certificatului de încadrare în 
gradul de handicap.

(3) Durata de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru 
îngrijirea persoanelor care îndeplinesc criteriile medico-psihosociale de încadrare în 
grad de handicap este de cel mult 30 de zile calendaristice pe an, aferente perioadei 
stabilite la alin.(2).

(4) Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea persoanelor care 
îndeplinesc criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap se acordă 
pe baza scrisorii medicale tip eliberată de medicul de familie şi prevăzută în anexa 
la Hotărârea Guvernului nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 
cu modificările ulterioare.

(5) Pacientul cu afecţiuni care îndeplinesc criteriile de încadrare în 
grad de handicap îşi poate exprima acordul prevăzut la alin.(l) doar pentru o singură 
persoană pentru fiecare investigaţie, consult sau evaluare.

Art.30^.- (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea 
pacienţilor cu afecţiuni care îndeplinesc criteriile de încadrare în grad de handicap 
este de 85% din baza de calcul stabilită conform art.lO.

(2) Indemnizaţia pentru îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni care 
îndeplinesc criteriile de încadrare în grad de handicap se suportă integral de la 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”



3

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 
10 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din 
Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu


