
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

 

L E G E 
 

 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Art. I. - 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, se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

 

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o 

nouă literă, lit. d1), cu următorul cuprins: 

„d1) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea 

pacientului cu afecţiuni oncologice.” 
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2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 7. - Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor 

prevăzute la art.2 alin. (1) lit. a)- d1) este de 6 luni realizate în ultimele 12 

luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.” 

 

3. După articolul 30 se introduce un nou capitol, Capitolul V1, 

cuprinzând art. 301 - art. 303, cu următorul cuprins: 

 

„Capitolul V1 

Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu 

afecţiuni oncologice 

 

Art. 301. - (1) Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru 

îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani 

asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoţeşte pe acesta la intervenţii 

chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist. 

(2) Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul 

prevăzut la alin. (1) numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie 

chirurgicală, respectiv tratament.  

(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru 

îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de cel mult 45 de zile 

calendaristice în interval de un an pentru un pacient. 

(4) În fiecare an în care primeşte concedii pentru îngrijirea 

pacientului cu afecţiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o 

şedinţă de evaluare psihologică clinică şi minimum cinci şedinţe de 

consiliere psihologică clinică. De aceleaşi drepturi beneficiază şi pacientul 

cu afecţiuni oncologice. În situaţia pacientului cu afecţiuni oncologice care 

are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un 

interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului 

specific al persoanei cu surdocecitate, după caz. 

(5) Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a modifica protocolul 

oncologic pentru a include costurile necesare aferente în Programul 

naţional de oncologie. 
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Art. 302. - (1) Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea 

pacientului cu afecţiuni oncologice, precum şi şedinţele de evaluare 

psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică se acordă pe 

baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist. 

(2) În situaţia în care pacientul este însoţit la tratament pe 

teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic 

European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este 

membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi 

Confederaţiei Elveţiene, concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea 

pacientului cu afecţiuni oncologice se acordă pe baza certificatului de 

concediu medical eliberat de către casa de asigurări de sănătate la care 

angajatorul persoanei asigurate depune declaraţia prevăzută la art. 147 

alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau de către cea cu care persoana asigurată are 

încheiat contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 

sociale de sănătate, după caz, pe baza actelor doveditoare traduse şi 

autentificate, în condiţiile şi până la durata maximă prevăzute de prezenta 

ordonanţă de urgenţă, nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a 

pacientului cu afecţiuni oncologice. 

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit casei de 

asigurări de sănătate care eliberează certificatul de concediu medical de 

către persoana asigurată pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă sau, după caz, de către persoanele care autentifică 

documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

(4) Casa de asigurări de sănătate transmite certificatul de concediu 

medical, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la 

distanţă, beneficiarilor, respectiv angajatorilor, după caz. 

(5) Certificatele de concediu medical, prevăzute la alin.(4), care 

sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sunt 

semnate cu semnături electronice calificate. 
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Art. 303. - (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru 

îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de 85% din baza de 

calcul stabilită conform art. 10. 

(2) Indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni 

oncologice se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate. 

(3) Costurile serviciilor furnizate de psiholog conform 

prevederilor art. 301 alin. (4) se suportă din bugetul Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevăzute de Contractul-cadru 

privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate şi de normele metodologice de aplicare a 

acestuia.” 

 

4. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d1) se pot 

transfera în ţările în care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa, în 

condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care 

România este parte.” 

 

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la două luni de la data 

publicării, cu excepţia dispoziţiilor art. 301 alin. (4) care intră în vigoare la 

un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei 

legi, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

modifică 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. 15/2018/1311/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. IV. - 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, precum şi cu cele 

aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția 

României, republicată. 

 

 
 
p. PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

            PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

 

 

 

 

VASILE-DANIEL SUCIU 

 

    FLORIN-VASILE CÎȚU 
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