
INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

17 martie 2023 

√  Ordonanță de urgență nr. 10/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicat în 
Monitorul Oficial 218/16.03.2023 

Art. I 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 
1 alin. (2) este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cotă de 
1%, aplicată asupra venitului lunar înscris în contractul de asigurare, potrivit art. 5 alin. (1), care se face venit la 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate." 

2.La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 5 

(1) Cota de contribuţie prevăzută la art. 3 alin. (3) se datorează şi se achită de către persoanele prevăzute la 
art. 1 alin. (2), pentru un venit stabilit potrivit alin. (11)." 

3.La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins: 

"(11) Venitul prevăzut la alin. (1) este venitul lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declaraţia 
fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 
alin. (5) şi (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nu poate depăşi valoarea a de 3 ori a 
acestuia. 

(12) Metodologia de calcul privind determinarea mediei lunare a venitului înscris în declaraţia fiscală depusă în 
vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă." 

4.La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se 
determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 
luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe ţară garantate 
în plată." 

Art. II 

(1)Contractele de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate încheiate cu casele 
de asigurări de sănătate de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa 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, potrivit 
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prevederilor în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, şi care au venitul lunar asigurat mai mare 
decât venitul înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, mai mare decât valoarea a 3 salarii de bază minime 
brute pe ţară, pentru contractele de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de maternitate, se modifică prin 
acte adiţionale până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(2)Modificările înscrise în actele adiţionale se realizează în termenul prevăzut la alin. (1), la notificarea caselor 
de asigurări de sănătate, sub sancţiunea încetării contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate încheiate cu acestea. 

(3)Venitul lunar înscris în contractele prevăzute la alin. (1), precum şi contribuţia lunară calculată şi achitată 
asupra acestui venit, pentru perioada de până la termenul prevăzut la alin. (1), nu se modifică. Drepturile 
reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical 
eliberate până la termenul prevăzut la alin. (1) se acordă până la încetarea situaţiei care a determinat 
necesitatea eliberării respectivelor certificate medicale. 

(4)Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum acestea au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul contractelor de asigurare aflate 
în derulare, care se modifică potrivit alin. (1), baza de calcul al indemnizaţiei pentru maternitate se determină 
ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care 
se constituie stagiul de asigurare. 

Art. III 

În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, 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, se modifică în mod corespunzător. 

 

 √  Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 12/2023 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială 
şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale, publicat în Monitorul Oficial 
219/16.03.2023 

Art. I 

(1)Majorările de drepturi de natură socială, precum şi cele în domeniul salarizării prevăzute de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi majorarea prevăzută de Hotărârea 
Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată nu se iau în 
calcul, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2022 - martie 2023, la stabilirea drepturilor de 
ajutor pentru încălzirea locuinţei şi supliment pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind 
stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare. 

(2)Drepturile de ajutor pentru încălzirea locuinţei şi supliment pentru energie acordate în baza Legii nr. 
226/2021, cu modificările ulterioare, pentru persoanele care beneficiază de majorările prevăzute la alin. (1), 
pentru care la data aprobării prezentei ordonanţe de urgenţă nu au fost stabilite debite, se menţin în plată la 
acelaşi nivel până la 31 martie 2023. 
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(3)Prin excepţie de la prevederile art. 33 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, 
sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire şi de supliment pentru energie şi pentru care s-au 
constituit debite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se scutesc la plată. 

(4)Scutirea la plată se face astfel: 

a)prin decizia directorului executiv al agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, până la împlinirea termenului de 180 de zile prevăzut la art. I alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru 
beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru debitele stabilite în condiţiile art. 33 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 
226/2021, cu modificările ulterioare, având la bază dispoziţia primarului emisă conform art. 37 din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială 
pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2021; 

b)de către organele fiscale centrale, pentru debitele transmise potrivit art. I alin. (43) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. II 

La articolul 27 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
alineatele (1), (2) şi (31) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"- Art. 27 

(1)Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul şcolar are obligaţia să 
transmită agenţiei teritoriale, în luna martie a fiecărui an şi respectiv în luna august a fiecărui an, situaţia 
privind frecventarea cursurilor de către aceşti copii. Situaţia se transmite electronic la data şi în formatul 
convenit cu agenţiile teritoriale şi va conţine, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal 
ale copiilor şi reprezentanţilor familiei, adresa de domiciliu sau reşedinţă şi numărul de absenţe înregistrate. 

(2)În cazul în care se constată absenţe nemotivate aferente intervalului de cursuri care, potrivit ordinului 
ministrului educaţiei, se derulează de la începutul anului şcolar şi până la 1 martie anul următor, respectiv 
aferente intervalului de cursuri care se desfăşoară între 1 martie şi până la 1 august a fiecărui an şcolar, 
cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează: 

a)cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe; 

b)cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe. 

......................................................... 

(31)În situaţia prevăzută la alin. (3), când unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele 
medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul prevăzut la alin. (2) lit. b), alocaţia se 
poate solicita şi pentru acesta, numai după începerea anului şcolar următor, respectiv după începerea 
intervalului de cursuri ulterior perioadei de diminuare prevăzută la alin. (2)." 

Art. III 

Începând cu drepturile aferente lunii martie 2023, beneficiile de asistenţă socială raportate la valoarea 
indicatorului social de referinţă prevăzut de art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
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şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se rotunjesc la leu în 
favoarea beneficiarilor, dacă prin raportare la valoarea indicatorului social de referinţă rezultă fracţiuni de leu. 

Art. IV 

După articolul I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. I1, cu următorul cuprins: 

"- Art. I1 

În cazul sumelor provenite din diferenţe de curs valutar rezultate în urma conversiei sumelor cu titlu de 
alocaţie de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi de indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor prevăzută de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al 
comisioanelor bancare rezultate ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu 
modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările ulterioare, se va proceda după cum urmează: 

a)în cazul diferenţelor în minus, acestea se suportă din bugetul de stat; 

b)în cazul diferenţelor în plus, acestea se fac venit la bugetul de stat." 

Art. V 

În aplicarea art. I1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse 
prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se elaborează proceduri de lucru care se aprobă prin ordin al ministrului 
muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
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