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AVIZ
referitor la propunerea lcgislativă pcntru modificarea şi cornpletarea
Ordonanţci de urgcnţă a Guvernujui nr.158!2005 privinđ
conceđiile i inđeninizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Analizând propunerea lcgislativă pentru mođificarea şi
completarea Ordonanţei (Ie urgenţă a Cuvernului nr.158!2005
privinđ conceđiile i indernnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate (b286!23.06.2021), transmisă de Secretarul General al
Senatului cu adresa nr.XXXV!3460!29.06.2021 i înregistrată la
Consiliul Legislativ cu nr.D589!29.06.202 1,

CONSILIUL LEGISLATIV

În temeiul art2 alin.( 1) îita) din Legea nr.73!1993, repub!icată şi art46(2)
din Reguĺamentul de organizare şi i.incţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele
observaţii i propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect modiťicarea i
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1 58/2005 privind
conçediile şi indernnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată

cu rnodit'icări prin Legea nr.399!2006, cu moditicările i completările
ulterioare, urmărindu-se, potrivit Expunerii de motive, extinderea

categoriilor de riscuri asigurate, prin stabilirea unor drepturi pentru

asiguraţii care îngrijesc un pacient cu afeeţiuni oneologice. în mod
sirnilar cazului în care îngrijesc un copiĺ bolna\'.

Priii conţinutul său normativ, propunerea legislativă se
incadrează in categoria legilor organice, ťiind incidente dispoziţiile
art.73 alin.(3) łit.p) din Constituţia României, republicată, iar în
aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prirna
Carneră sesizată este Senatul.
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2. Menţionăni faptul că prin avizul pe care îl eniite Consiliul
Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii solutiilor
legislative preco]iizate.

3. lntrucât propunerea legis]ativă iniplică rnodiťicarea
prevederilor bLigetului asigurărilor sociale de stat, suiit apłicabile
dispoziţiile art. I 1 1 alin.( 1 ) teza a doua din Constitutia Rornâniei,

repub]icată. ťiind necesar a se so]icita şi o inforniare din partea
G u ve m u 1 u i.

Totodată, sunt incidente prevederile art. 1 5 alin.( l) din Legea
nr.500!2002 privind ťinanţele publice, cu modiťicările i conipletările
ulterioare, referitoare Ia obligativitatea ntocniirii unei ťie ťinanciare,

cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea
responsabilităţii flscal-bugetare nr.69i'20 I O, republicată.

ln acest sens, precizăni că, în coiisidereiiteĺe Deciziei
]lr.33 1 ĺ20 1 9, Curtea Coiistirutională a retinut că, ‚./ips/nd fîsa financiară
(iniŢ/a!ă s/ reactua!i:ată) nu se poate trage decôt co;ic!zcia că !a aćloprarea

/egii s—a avut in vedere o sursă defînanrare incertă, genera/ă / /ips/Ťă de

un caracter ob/ectiv i efect/v, nefi/nd aadar rea/ă “.

4. Menţionăni că Expuiierea de niotive nu respectă structura
instrunientu]ui de prezentare şi niotivare, prevăzută la art.3 1 diii Legea
nr.24!2000, republicată, cu modiflcăriłe i conipletările ulterioare,
neťiind cupriiise cel puţin referiri Ia impactul socio-econoniic, inclusiv
evaluarea costuril or i beneťiciilor măsuri lor preconizate, la irnpactul
ťinanciar asupra hugetului generaí consolidat ori la măsurile de
inipłenientare necesare în vederea elaborării acesteia.

5. La art.I, Ia pct.2, la textul propus pentru art.7 din Ordonanţa
de urgenţă a Guveiiiului nr.158!2005, cu modiťicările i completările
ulterioare, pentru un plus de precizie, substantivu] „concediu" se va
înłocui cu sintagma ‚.concediul medical".

6. La pct.3, sernnalăm că textuł propus pentru alin.(1') aI
art.26 este ideiitic cu dispoziţia de /ege laŤa. norniă intrată în fondul

legisJativ activ prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74ĺ2021,
pentru niodiťicarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvei-nului
nr.158!2005 pi-ivind concediiłe şi indeninizaţiile de asigurări sociale
de sănătate, pentru niodiťicarea ait.299 alin.(4) din Legea nr.95!2006
privind reforrna în dorneniul sănătăţii, precuni şi pentru stabilirea unor
inăsuri cu privire Ia acordarea concediilor medicale. publicată în
Monitonil Oťiciaĺ al Rornâniei, Partea l, nr.645!3().06.2021.
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In consecintă. se impune eliminarea textului de la acest punct.
Drept urmare, punctełe subsecvente se vor renumerota.
7. La acttialul pct.4, pentru respectarea uzanţelor în redactarea

actelor normative, partca dispozitivă se va reda astf'eI:
.‚După articolul 30 se introduce un nou capitoł, Capitolul

vi, aicătuit din articolele 30' si 3O, cu următorul cuprins:".

Referitor la textul preconizat pentru art.30' alin.(4) teza I, care

stabi1ete că asiguratul care îngrijete pacientul cu afecţiuni

oiicologice şi!sau îl însoţete pe acesta diji urrnă la interventii

cbirurgicale i tratamente prescrise de medicul specialist, are dreptul

la ‚.mininium o edintă de e\aluarea psihologică i minimum cinci

edinţe de consiłiere psihologică clinică", pentru asigurarea

caracterului complet al normei, este necesară i prevederea

nHmărulHi maxini de astfel de edinte gratuite carc or I decontate

de la Fonduł naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în

eondiţiile stabilite de Contraetul-cadru privind condiţiile acordării

asistentei rnedieale în cadrul sistemułui de asigurări sociale cle

sănătate i de normele de aplicare a acestuia.
Referitor la tez2 a 11-a. recornandărn a se analiza dacă pentru

pacientul cu afecţiuni oncołogice sunt necesare aceleasi limitări.

La textul preconizat pentru art.302 alin.(2), pentru precizia

normei, recomandăm completarea trimiterii „în condiţiile i durata

maxiniă prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă", cu dispoziţiile

prin care acestea sunt reg]emeiitate.
De asemenea, pentru corectitudine gramaticală, este necesară

înlocuirea adjectivului .‚prevăzută" cu „prevăzute'.
In plus, pentru claritatea norniei, cu privire la sntagma „aeteţor

doveditoare traduse i autentiťicate", reeomandăm a se analiza dacă nu

este necesară traducerea Iegalizată a respeetivelor doeumente, situaţie

în eare forniularea va ťi niodiťieată eorespunzător.
La alin.(S), pentru claritatea i predictibilitatea normei, raportat

la cuprinsLll alin.(3) aI aee1uiai articol din proieet, recomandăm

eompletarea aeesteia în sensul indieării persoanelor care sernnează cu

semnătură eleetronică respeetivele eertiťicate.
8. La art.IJ, pentru respectarea exigenţelor de tebnică

legislativă, propuneni următoarea redaetare:
„Art.II. - In termen de 60 de zile de la data publicării

prezentei iegi, Ministcrul Sănătăţii i Casa Naţională de Asigurări
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de Sănătatc mođifică Normelc dc aplicare a prevederilor
Ordonanţei đc urgenţ a Guvcrnultii nr.158/2005 privinđ
conceđiile şi inđcmnizaţiile đe asigurări socialc đe sănătate

aprobate prin Orđinnl rninistrului sănătăţii i aJ preedinte1ui

Casci Naţionale de Asigurări đe Sănătate nr.15/2018/131 1/2017,
cu mođificărilc i complctările ulterioare".

9. La 2ľt.lIlq dată fiind durata niedie a proeedurii legislative în
Parlament, pentru ca soluţiile conţinute in prezentul proiect să nii
rămână doar declarative pentru o perioadă lungă de timp, este
necesară reconsiderarea datei la eare Iegea va intra în vigoare, „la u11

aii de la data publicării", în sensul reducerii ternienului la cel niult 2
luni de la data publicării.

Precizăm că în aceeasi perioadă — de 2 tuni de Ia piibticarea
legii - vor f adoptate i normele metodologice necesare peiitru
punerea n aplicare a noilor dispoziţii, aa cum prevede art.JJ.

In plus, referitor la excepţia privind intrarea în \‘igoare a

prevederilor art.I pct.3, având în vedere observaţia de la pct.6 supra,

este necesară elimiriarea acesteia.
10. Pentru asigurarea succesiuiiii logice a ideilor, textek de Ia

aiiicolele IJ i 1l1 ar trebui inversate.
11. La art.IV. pentru o exprimare adecvată stílului normativ,

sintagma ‚i17e/uiľ eu" se va înlocui cu sintagiria q,precum i CU.

B u c u re st i
Nr.595!23.07.2021
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