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AVIZ
referitor la proiectul dc Ordonanţă pentru modificarea şi
complctarea Ordonanţei dc urgenţă a Guvernului nr.158/2005
privind conceďiile i indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătatc

Analizând proieetul de Ordonanţă pentru modificarea i
complctarea Ordonanţci de urgenţă a Guvernului nr.15812005
privind concediile i indcmnizaţiile dc asiurări sociale de
sănătate, transmis de Secretariatu] General aI Guvernulw eu adresa
nr.294 din 27.08.2021 i înregistrat Ia Consiliul Legislativ cu
nr.D754127.08.2021,
CONSILIUL LEGISLATIV
Îri terneiul ait.2 a]in.(1) lit.a) din Legea nr.73!1993, repubtieată i artA6(2)
din Regularnentul de organizare i füncţionare a Consiliului Legislativ,
Avizcază favorabil proicctul de ordonanţă, cu urrnătoarele
observaţii i propuneri:
ł. Proiectul de ordonanţă are ca obiect inodifkarea i
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1 5 8/2005 privind
concediile i indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată
cu modif'icări i cornpletări prin Legea nr.399!2006, cu rnodifkările i
cornpletările ulterioare, în sensul instituirii unor prevederi eare să
permită acordarea concediilor medicale i, respeetiv, a indeninizaţiilor
aferente, peste durata rnaxirnă stabilită de 1 83 de zile anual, pentru
persoanele asigurate care au suferit arsuri i care necesită o perioadă
rnult mai rnare de tratarnent i recuperare, în vederea reinserţiei socioprofesionale.
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2. Precizăin că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ
i1u se poate pronunţa asupra oportunităţii rnăsurilor propuse.
3. Avâild în vedere că prin conţinutul proiectului de ordonanţă
sunt vizate rnodificări i nu cornpletări asupra actului normativ de
bază, este necesar ca titlul să aibă următoarea forrnulare:
„Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guveniului nr.158!2005 priviild concediile i indeinnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate".
4. Sernnalăm că. în Nota de fundamentare, Secţiunea a 2-a, Ia
Schimbări preconizate, se arată că:.,Prin proiectul de act
pct.2
lionliativ se propune rnodificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
iir. 158ĺ2005, cu rnodiflcările i completările ulterioare, în seiisul
introducerii unor prevederi care să permită acordarea concediilor
medicale, i respectiv a indcmnizaţiilor aferente, peste durata
rnaximă stabilită de 1 83 de zile anual la care se adaugă cel mult 90
de zile, pentru persoanele asigurate care au suferit arsuri i care
necesită o perioadă niult niai niare de tratanient i de recuperare a
stării de săiiătate, î11 vederea reinserţiei socio-profesionale ori îri
niuncă, ca persoane active i autonome"
Precizăni că, această perioadă nu se regăsete i în cuprinsul
proiectului, ci doar se precizează la pct.3, la textul propus pentru
alin.(3) al art.13, la lit.d), că „Durata de acordare a concediului i a
indeninizaţiei pentru incapacitate ternporară de rnuncă este niai mare
în cazul uiior boli speciale i pentru uiiele tipuri de arsuri care se
stabilesc prin norniele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
inclusiv pentru perioada de recuperare i se diferenţiază după cum
urmează:
—

d) pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru
unele tipuri de arsiiri care se stabilesc prin normelc de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv pentru perioada de
recuperare.".
Or, astfel cuni este forrnuată, noniia nu prezintă claritate i
predictibilitate, geiierând confuzii în interpretare i în aplicarea în
practică a acesteia, având un caracter general.
Ca urniare, se impune revederea i reformularea normei în acord
cu Nota de fundanientare.
5. Din puiict de vedere aI respectării normelor de tehnică
legislativă, luând în considerare observaţiile de inai sus, semnalăin că
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este necesar ea la partca dispozitivă a articolului I, sintagma „se
modifică i se cornpletează după cum urrnează" să fie înlocuită cu
sintagma „se iuodifică după cum urmează", iar părţile introductive
ale pct.1- să fie forrnułate potrivit urrnătoarelor exernple:
„...La articolul. .alineatul (...) va avea urrnătoru] cuprins:";
„...Articolul va avea următorul cuprins:".
6. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative aduse
actului normativ de bază, în conformitate cu prevederi]e art. 70
alin.(1) din Legea nr.24!2000, republicată, cu rnodificările i
completările ulterioare, potrivit cărora „actul normativ modifîcat sau
eomp/etat ín mod substa;iţial se republică avônd /a bază dispoztţia
cuprinsă ín actul de inodzfîcare, respectiv de comp/etare", propinern
introducerea în finalul proiectu]ui supus avizării, a unui articol
distinct, respectiv articolul 111, aI cărui conţinut să prevadă
republicarea Ordonantei de urgenţă a Guveniului nr.158!2005, inclusiv
cu intervenţiile aduse prin prezentul proiect, având următoarea
ťorrnulare:
„Articolul III - Ordonanta de urgenţă a Guvernuíui
nr.158/2005 privind concediile i indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial aÍ României,
Partea ł, nr.1074 din 29 noietnbrie 2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi
republicată în Monitorul Oficial Partea I, dându-se textelor o
nouă numerotare.".
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