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AVIZ
referitor Ia propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
(b415/22.06.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

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

Legislativ cu nr. D780/28.06.2022,

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 şi completarea 

Ordonanţei 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 reglementarea unui nou tip de concediu 

medical şi a unei noi categorii de indemnizaţii, respectiv concediul şi 
indemnizaţia pentru îngrijirea „persoanelor care îndeplinesc criteriile 

medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap, aflate la prima 

solicitare”.
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. Semnalăm faptul că alte două propuneri legislative având ca 

obiect modificarea aceluiaşi act normativ (b393/20.06.2022 şi 
b406/21,06.2022) au fost transmise de Secretarul General al Senatului 

cu adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022, fiind emise de către Consiliul 

Legislativ avizele favorabile cu observaţii şi propuneri 

nr. 861/21.07.2022, respectiv nr. 862/21.07.2022.
Pentru sistematizarea legislaţiei şi promovarea unor soluţii 

unitare, sugerăm dezbaterea concomitentă a acestor propuneri 

legislative, în vederea adoptării unui singur act normativ.
4. întrucât propunerea legislativă implică modificarea 

prevederilor bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt aplicabile 

dispoziţiile art. 111 alin. (1) teza a doua din Constituţia României, 
republicată, fiind necesar a se solicita şi punctul de vedere al 
Guvernului, precum şi dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Legea 

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

ulterioare.
5. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm că aceasta nu 

respectă structura prevăzută la art. 31 din Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind 

prezentate, printre altele, impactul financiar asupra bugetului general 

consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung 

(pe 5 ani) sau impactul asupra sistemului juridic, cu referire la 

implicaţiile pe care noua reglementare le va avea asupra legislaţiei în
vigoare.

6. La articolul unic, pentru respectarea uzanţelor normative, 
pentru o completă informare şi pentru evidenţierea corectă a naturii 

intervenţiilor legislative, partea introductivă va avea următoarea 

redactare:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului„Articol unic.

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, se 

modifică şi se completează după cum urmează:”.
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7. La pct, 1, pentru respectarea uzanţelor normative, partea 

dispozitivă se va reformula astfel:
„1. La articolul 2 alineatul (1), după litera d^) se introduce o nouă 

literă, lit. d^), cu următorul cuprins:”.
La textul propus pentru lit. d^), semnalăm că sintagma „criteriile 

medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap” este imprecisă 

şi incompletă, pentru predictibilitatea normei fiind necesară 

completarea acesteia, în sensul inserării unei trimiteri la actul nonnativ 

care prevede acele criterii, precum şi al indicării unui act medical din 

care să reiasă că într-adevăr persoanele în cauză îndeplinesc acele 

criterii.
De asemenea, precizăm că sintagma „aflate la prima solicitare” 

este neclară, putând genera dubii în interpretare, întrucât nu se înţelege 

la cine se referă, la asiguraţii care au dreptul la concediul medical sau 

la persoanele „care îndeplinesc criteriile medico-psihosociale de 

încadrare în grad de handicap”.
8. La partea dispozitivă a pct, 2, în acord cu uzanţele normative, 

sintagma „Art. 7 se modifică” se va înlocui cu sintagma „Articolul 7 se 

modifică”.
La textul propus pentru art. 7, pentru respectarea normelor de 

tehnică legislativă, este necesară marcarea acestuia, în debut, prin 

utilizarea abrevierii „Art. 7.
De asemenea, pentru respectarea uzanţelor normative, la textul 

propus pentru art. 7, sintagma „art. 2 alin. (1), literele a) - d^)” va fi 
înlocuită cu sintagma „art. 2 alin. (1) lit. a) - d^)”.

Totodată, pentru o corectă exprimare, sintagma „12 luni 

anterioare lunii în care se acordă concediul medical” trebuie înlocuită 

cu sintagma „12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul 

medical”, având în vedere că, potrivit art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 .Asiguraţii beneficiază de concedii 

şi de indemnizaţii, în baza certificatului medical eliberat de medicul 

curant, conform reglementărilor în vigoare"', iar potrivit art. 9 alin. (4) 

din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii 

şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 
..Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată
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ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară’' pentru 

anumite situaţii expres prevăzute.
De altfel, formularea „anterioare lunii pentru care se acordă 

concediul medical” este utilizată şi la art, 7^, în forma în vigoare, din 

actul normativ de bază, şi în Normele de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare^ iar la art. 11 pct. 5 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de 

concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de 

completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se 

acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, regăsim 

formularea „luna pentru care s-a acordat concediul medical”.
în acelaşi timp, este de analizat dacă, pentru corelarea 

prevederilor actului normativ de bază, nu ar trebui modificat şi art. 53, 
care face trimitere la art. 2 alin. (1) lit. a)-d^), în sensul înlocuirii 

sintagmei „Indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d^)” cu 

sintagma „Indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d^)”. în cazul 

în care se doreşte şi modificarea art. 53, în cuprinsul propunerii va fi 
inserat un nou punct, prin care se va exprima această intenţie.

9. La pct. 3, pentru respectarea uzanţelor normative, partea 

dispozitivă se va reda astfel:
„3. După articolul 30^ se introduce un nou capitol, Capitolul V^, 

alcătuit din art. 30^ şi 30^, cu următorul cuprins:”.
La titlul Capitolului V^, unde este folosită sintagma „pacientului 

cu afecţiuni care îndeplinesc criteriile de încadrare în grad de 

handicap”, semnalăm lipsa unităţii terminologice cu textul propus 

pentru art. 30"^ alin. (1), unde este folosită sintagma „persoanelor care 

îndeplinesc criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de 

handicap”, fiind necesară utilizarea unei singure variante în tot 

cuprinsul proiectului. In acest sens, recomandăm a se avea în vedere şi 
faptul că denumirea noului tip de concediu medical propus a fi

De exemplu, la art. 6 alin. (1) şi (2) şi la art. 61 alin. (1) şi (f )•
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reglementat la art. 2 alin. (1) lit. d^) se referă la persoanele „care 

îndeplinesc criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de 

handicap”.
Observaţia este valabilă şi pentru art. 30^* alin. (5) şi art. 30^, unde 

sunt folosite sintagmele „pacientul cu afecţiuni care îndeplinesc 

criteriile de încadrare în grad de handicap” şi „pacienţilor cu afecţiuni 

care îndeplinesc criteriile de încadrare în grad de handicap”.
în plus, la titlul Capitolului V^, referitor la sintagma „pacientului 

cu afecţiuni care îndeplinesc criteriile de încadrare în grad de 

handicap”, semnalăm că nu este realizat acordul corect gramatical, 
deoarece nu afecţiunile sunt cele care îndeplinesc acele criterii, ci 
persoana/pacientul.

La textul propus pentru art. 30"* alin. (1), semnalăm că sintagma 

„aflate la prima solicitare” este neclară şi incompletă, deoarece nu se 

înţelege ce anume se solicită, iar, pe de altă parte, nu acoperă şi situaţia 

în care unei persoane căreia i-a fost respinsă încadrarea în grad de 

handicap i se agravează ulterior afecţiunea sau persoana dobândeşte o 

altă afecţiune care ar îndreptăţi-o să solicite încadrarea în grad de 

handicap, caz în care este nevoită să facă o nouă solicitare. în 

consecinţă, pentru predictibilitatea normei, este necesară revederea şi 
refonnularea/completarea sintagmei, cu luarea în considerare a tuturor 

ipotezelor posibile, în acest mod asigurându-se respectarea prevederilor 

art. 24 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora:

„(1) Soluţiile legislative preconizate prin proiectul de act 

normativ trebuie să acopere întreaga problematică a relaţiilor sociale ce 

reprezintă obiectul de reglementare pentru a se evita lacunele 

legislative.
(2) Pentru ca soluţiile să fie pe deplin acoperitoare se vor lua în 

considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a 

actului nonnativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în 

vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, 
aplicabile oricăror situaţii posibile”.

Totodată, pentru considerente de ordin redacţional, precum şi 
pentru asigurarea unei terminologii unitare 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017, cu modificările ulterioare - sintagma „din 

cadrul DGASPC judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului

a se vedea
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Bucureşti” se va înlocui cu sintagma „din cadrul direcţiilor generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordînea consiliilor 

judeţene/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti”.
La textul propus pentru alin. (2), pentru o exprimare adecvată în 

context, sintagma „în intervalul de timp cuprins între” se va înlocui cu 

sintagma „în perioada cuprinsă între”.
De asemenea, pentru predictibilitatea normei, este necesară 

completarea sintagmei „scrisorii medicale tip de la medicul de familie” 

cu o trimitere la actul nonnativ care o prevede.
La textul propus pentru alin. (3), având în vedere că, pe parcursul 

unui an, un asigurat poate însoţi mai multe persoane care îndeplinesc 

criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap, fiind 

îndreptăţit să primească concediu medical de fiecare dată când însoţeşte 

o astfel de persoană, pentru claritatea normei, este necesară reformularea 

sintagmei „pentru îngrijirea persoanelor care îndeplinesc ...”, eventual în 

varianta „pentru îngrijirea unei persoane care îndeplineşte ...” sau 

„pentru îngrijirea aceleiaşi persoane care îndeplineşte
De asemenea, pentru rigoare în exprimare, sintagmele „30 zile” şi 

„aferente perioadei stabilite la alin. (2)” se vor reda astfel: „30 de zile” 

şi „în perioada prevăzută la alin. (2)”.
La textul propus pentru alin. (4), pentru respectarea prevederilor 

art. 38 alin. (3) teza a ILa din Legea nr. 24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare^, precum şi pentru unitate în 

redactare cu prevederile art. 6 alin. (5) lit. b) din Metodologia privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, cu 

modificările ulterioare, sintagma „pe baza scrisorii medicale tip (anexa 

5 HG nr.43 0/2008) eliberată de medicul de familie” se va înlocui cu 

sintagma „pe baza scrisorii medicale-tip de la medicul de familie, 
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Metodologia privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 430/2008, cu modificările ulterioare”.
La textul propus pentru alin. (5), având în vedere faptul că o 

persoană cu afecţiuni medicale poate necesita să fie însoţită de mai 

multe persoane, pentru predictibilitatea normei, este necesară 

reformularea acesteia, astfel încât să rezulte cu claritate că doar o

^ ,J^u este permisă prezentarea unor explicaţii prin folosirea parantezelor".
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singură persoană care însoţeşte persoana cu afecţiuni va beneficia de 

concediu medical şi de indemnizaţia aferentă, o posibilă variantă putând 

fi: îşi poate exprima acordul prevăzut la alin. (1) doar pentru o
singură persoană dintre cele care o însoţesc

A

In plus, pentru evitarea dubiilor în interpretare, este necesar a se 

prevedea forma de exprimare a acordului şi modalitatea prin care se va 

proba că asiguratul a însoţit persoana care îndeplineşte criteriile 

medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap.
Totodată, pentru predictibilitatea normei, este necesară 

completarea art. 30"^ cu un alineat, care să prevadă ce medic acordă acest 

tip de concediu şi în baza căror documente.
La textul propus pentru art. 30^ alin. (2), pentru unitate în 

redactare cu prevederile în vigoare referitoare la indemnizaţii, din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem ca sintagma „se suportă integral de 

la Fondul naţional ...” să fie înlocuită cu sintagma „se suportă integral 

din bugetul Fondului naţional

PREŞ
/

AG®EFlorin £

Bucureşti
Nr. 874/25.07.2022
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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

1 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 art.54

M. Of. nr. 443/23 mai 2006

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

L. nr. 180/2006 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

< modificări prin iM. 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

L. nr. 399/2006 modifică art.4 alin.(l) pariea introductivă. 
aîin.(2) şi aUn.(6).art.6. art.7. art.8 alin.(l) 
lit.a).art.ll aîin.(2). art.12 lit.A. aii.13 
alin.(l) şi (2), art. 14 alin.(4). an.21. art.29. 
art.38 alin.(2). art.44. art.45. titlul cap. VIII, 
art.47. art.48. art.5l. art.55 alin.(l), art.58; 
introduce lit.e) la alin. (2) al art.l. 
alin.(l_l) la art.46

5 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

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

L. nr. 399/2006

6 modificări prin M. Of. nr. 958/28 nov. 2006
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri referitoare la 
asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate

aprobată prin L. nr. 97/2007

O.U.G. nr. 91/2006 modifică ari.10 alin.(l) şi (4). art.45 alin.(4)

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

2 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. 2010O.U.G. nr. 36/2010 modifică art. 4 alin. (2). art. 6 alin. (1). (6) 
şi (9). art. 10 alin. (2). art. 34. art. 38 alin. 
(2). art. 40 alin. (1). art. 48, art. 51 alin.

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. 496/7 iul. 2015
(3):

aprobată cu modificări prin L. nr. 183/2015 introduce art. 3_1. Ut. c) la art. 8 alin. (3). 
alin. (3) la art. 47, alin. (3_l)-(3_3) la art.
51:
abrogă art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1) Ut. b)
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9 modificări prin O.U.G. nr. 117/2010 M. Of. nr. 891/30 dec. 2010 modifica ari. I alin. (I) Ut. A. ari. 6 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (3) şi (4), an. 32 alin. (2). an. 38 alin. (2): 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri introduce alin. (3 1) la ari. 6; 
financiar-fiscale "abrogă ari. ] alin. (2) Ut. b)

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

’o modificări prin O.U.G. nr. 68/2014 M. Of. nr. 803/4 nov. 2014 modifica an. 4 alin. (2). an. 6 alin. (6), art. 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 23 alin. (2). art. 32 alin. (]), art. 34. an. 40 
acte normative alin. (J):

introduce lii.J) la art. J alin. (2)aprobată cu modificări prin L. nr. 265/2015 M. Of. nr. 836/9 nov. 2015

modificări prin M. Of. nr. 496/7 iul. 2015L. nr. 183/2015
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

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

i2imodificări prin 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

L. nr. 265/2015 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. 158/2005 privind concediile şi 
Indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Solu{ia legislativă cuprinsă în ari. 33. care 
exclude posibilitatea 
acordării indemniza[iei de maternitate 
calculate în raport cu toate veniturile pe 
baza cărora s-a calculat şi plătit 
contribuţia pentru
concedii şi indemnizaţii. în alte situaţii 
decât cele prevăzute expres de acest text de 
lege. este neconstituţională.

i« modificări prin O.U.G. nr. 99/2017 M. 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

aprobată prin L. nr. 97/2021

modifică art. 1. art. 3. art. 4 alin. (2) şi (3). 
art. 5, art. 6 alin. (3), (3_}). (4) şi (6), art.
7. art. 8, ari. 10, art. 11 alin. (2). art. 12 
lit.B Ut. b), an. 14 alin. (4). art. 16 alin. (2). 
an. 23 alin. (3). ari. 26 alin. (2). art. 28 şi 
an. 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 an. 61:

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

introduce alin. (6_1) - (6_4) la art. 6, alin. 
(3) şi (4) la art. 11. art. 1 l_l. alin. (1_1) - 
(}_3) la art. 26. art. 27_l şi art. 27^2. art. 
29_1, art. 36_1 şi alin. (6) şi (7) la art. 42;

abrogă art. 4 alin. (7) şi (8), art. 6 alin. (1), 
(2). (5) şi (7) - (9), art. 37 şi ari. 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

Pag. 2 din 5Consiliul Legislativ - miercuri. 13 iulie 202



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 ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 
80/1995 privind statului cadreior miiitare şi a sintagmei "cu 
excepţia personaiului militar în activitate, pofiţiştiior şi 
funcţionariior 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

siu{agma"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 modifică art. 13 alin. (3). ari. 61: 
introduce Ut. e) la art. 8 alin. (2). Ui. d) la 

art. 10 alin. (4)
Ordonanţă de urgenţă 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

M. Of. nr. 990/15 oct. 2021respinsă prin L. nr. 255/2021

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 pentoi 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. (1), art. 27_1 alin. 
(2). art. 27_2 alin. (2). art. 28. art. 29 şi 
art. 40 alin. (2):
introduce alin. (4) la art. 13, art. 20_1, 

alin. (1_1) la art. 40 alin. (1)

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

20 modificări prin M. Of. nr. 602/9 iul. 2020D.C.C. nr. 229/2020
Decizia nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a 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

suspendă pentu 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 25/2020. în ansamblul său 
(termenul se împlineşte la 22 august 2020). 
după care operează prevederile art. 145 
din Constituţie

21 imodificări 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 M. 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_1), art. 13 alin. (3), 
ari. 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 M. Of. nr. 982/23 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă 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. 156/2005 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

introduce alin. (2_]) şi (2_2) la an. 20

M.Of. nr. 475/6 mai 2021

24 modificări prin 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

L. nr. 97/2021 aproba O. U. G. nr. 99/2017

• 25 modificări prin M. Of. nr. 475/6 mai 2021L. nr. 126/2021
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. 180/2020

26 modificări prin L. nr. 128/2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 209/2020 privind modificarea art. 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 şl 
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

M.Of. nr. 475/6 mai 2021 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 in art. 26 alin. (1_1)

28 modificări prin O.U.G. nr. 74/2021
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

M. Of. nr. 645/30 iun. 2021 modifică art. 2 alin. (1) Ut. e), art. 3_l, art.
5 alin. (1). art. 6 alin. (6), ari. 10 alin. (3) şi 
(7). art. 26 alin. (l_l), ari. 48 alin. (I): 
introduce art. 14_1. alin. (!_}) la art. 22, 

alin. (4) şi (5) la art. 47, în iot 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 pentru 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_1 alin. (2), ari. 9 alin. (1). 
art. 13 alin. (3). art. 14_1 alin. (3). art. 17 
alin. (2) şi art. 34

M. Of. nr. 527/27 mai 2022
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30 'modificări prin M. Of. nr. 990/15 oct. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 126/2020 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

L. nr. 254/2021 aproba O.U.G. nr. J26/2020

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 M. Of. nr. 156/16 feb. 2022
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

modifică art. 7 şi ari.-53 alin. (1): 
introduce Iii. d_l) ta art. 2 alin. (1) şi cap. 
V I cu art. 30 l ■ 30 3

33 modificări prin L. nr. 73/2022 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

modifica Ort. 30:
introduce alin. (Ijf) la art. 26, alin. (3) la 

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

34 modificări prin L. nr. 158/2022 M. Of. nr. 527/27 mai 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2021 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate

aprobă O.G. nr. 14/2021
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