
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul actului normativ

LEGE privind aprobarea Ordonanta de urgenta a Guvernului 
pentru completarea art. 25^ din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, m contextul situafiei 
epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educafiei nafionale nr. 1/2011, precum §i a altor acte normative

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situafiei actuate
In contextul evolutiei situaliei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului 

SARS-CoV-2 si a masurilor care au avut impact pozitiv in limitarea raspandirii acestuia si care au 
vizat actiuni in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, prin Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in 
contextul situaliei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educa^iei na^ionale nr. 1/2011, precum §i a altor acte normative, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 179/2020, cu completarile ulterioare, au lost 
implementate o serie de masuri in domeniul sanatatii.

Prin OUG nr. 218/2020, masurile in domeniul sanatatii cu privire la acordarea asistentei 
medicale in unitatile sanitare cu paturi au lost prelungite pana la data de 31 martie 2021. Astfel, 
s-a reglementat contractarea de catre casele de asigurari de sanatate a intregii sume alocate de 
Casa Na^ionala de Asigurari de S^atate cu destinalie servicii medicale spitalice§ti §i mentinerea 
modalitatii de decontare lunara pentru unitatile sanitare cu paturi care fumizeaza servicii 
medicale spitalice§ti, in regim de spitalizare continua, fara a mai fi necesara o regularizare a 
trimestrului I 2021.

2. Schimbari preconizate
Pentru justificarea cheltuielilor pentru realizarea unui control al costurilor in unitatile sanitare 

cu paturi §i pentru asigurarea unui acces neintrerupt al asiguratilor la servicii medicale spitalicesti 
atat in unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare 
continua, pacientilor diagnosticati cu COVID-19, cat si in unitati sanitare cu paturi care trateaza 
alte afectiuni, se impune luarea unor masuri, care sa asigure o sustenabilitate fmanciara a 
fumizarii serviciilor medicale spitalicesti in unitatile sanitare spitalicesti, indiferent de cazuistica.

In cazul unitalilor sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitalicesti in regim de 
spitalizare continua pacienlilor diagnosticati cu COVID-19, valoarea creditelor de angajament in 
baza carora se incheie in trimestrul I al anului 2021 acte aditionale de st^linfentare:pentru 
acoperirea cheltuielilor elective care depasesc nivelul contractat in trimestru^ J al anului 2021, nu 

poate fi mai mare decat valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care auigljQstJnchBiate; acte
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adi^ionale in trimestrul IV al anului 2020. Astfel, solutia nu vizeaza cheltuielile realizate in luna 
decembrie 2020 pentm care actele aditionale de suplimentare a valorilor de contract cuprind 
cheltuiala efectiv realizata, potrivit art. 233 lit. a) din Anexa 2 la HG nr. 140/2018, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ci reglementeaza sumele contractate in trimestrul I al 
anului 2021, pentru care actele aditionale de suplimentare se incheie in luna urmatoare pentm 
luna anterioara.

Pentm unitalile sanitare cu paturi care acorda s'ervicii" medicale spitalice^ti in regim de 
spitalizare continua pacienlilor diagnosticati cu COVID-19 care nu au incheiat in trimestrul IV
2020 acte aditionale de suplimentare a valorii de contract, decontarea in trimestrul I al anului
2021 se face la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, in situa^ia in care acestea depa§esc nivelul 
contractat, pe baza de documente justificative, prin incheiere de act aditionale de suplimentare a 
sumelor contractate, dupa incheierea lunii.

Solufia vizeaza reglementarea situatiei unitafilor sanitare, pentru care nu se poate calcula o 
medie a activitatii desfasurate in trimestrul IV al anului 2020, intmcat nu au desfasurat activitate 
sau nu au solicitat contractarea la nivelul cheltuielii elective deoarece nu au realizat depasiri ale 
sumelor inifial contractate, astfel ca in trimestml I al anului 2021, pentm aceste unitati se 
deconteaza la nivelul cheltuielilor efectiv realizate.

Potrivit dispozifiilor art. 258 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, casele de asigurari incheie cu fumizorii de 
servicii medicale, medicamente §i dispozitive medicale contracte pentm fumizarea de servicii §i 
pentm plata acestora, urmarind realizarea echilibmlui fmanciar.

In acest context, prin proiectul de act normativ se stabile^te nivelul pana la care se incheie in 
trimestml I al anului 2021 acte aditionale la contractele de flimizare de servicii medicale 
spitalicesti incheiate intre casele de asigurari de s^atate §i unitafile sanitare cu paturi care acorda 
servicii medicale spitalice§ti in regim de spitalizare continua pacientilor diagnosticafi cu COVID-
19.

1. Alte informatii
Secfiunea a 3-a

Impactul socio-economic al actului normativ
l.Impactul macro-economic.
Prezentul act normativ nu are impact macro-economic.
1.^ Impactul asupra mediului concurenfial $i domeniului ajutoarelor de stat
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurenfial §i in domeniul ajutoarelor de 
stat.
2.1mpactul asupra mediului de afaceri.
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
2.^ Impactul asupra sarcinilor administrative
Prezentul act normativ nu are impact asupra sarcinilor administrative.
2? Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii
Prezentul act normativ nu are impact asupra intreprinderilor mici ?i mijlocii.
3. Impactul social.
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului social.

sjm'4. Impactul asupra mediului.
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului inconjurator. ;l
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Sec^iunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)
Indicatori Urmatorii 4 ani Media pe 5 aniAnul

curent
1 52 3 4 6 7
1. Modificari ale veniturilor bugetare, plus/mim 
din care;
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale de stat;
(i) contributii de asigurari__________________
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal 
^ii) bunuri §i servicii
b) bugete locale;
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §;i servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii

■'S-

c-
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale 
4. Propuneri pentru acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 
6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii

Secfiunea a 5-a
Efectele actului normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor actului normativ 
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a 
actului normativ;

- Hotararea Guvemului nr. 140/2Q18 pentru
aprobarea pachetelor de^i^sei:^n^, §i a 
Contractului-cadru car^e^^^r^e|lemdnteaza 
conditiile acordarii asis|aje^i^£;|te^ a 

medicamentelor si a dispozm^jer^rhedicare in
«• iii
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b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in 
vederea implementarii noilor dispozi^ii.

cadml sistemului de asigurari sociale de 
sanatate pentru anii 2018 - 2019, precum §i 
pentru prorogarea unor termene

1.1 Compatibilitatea actului normativ cu 
legislatia in domeniul achizitiilor publice.

Nu este cazul.

"’ZT'Confofmitatea actului normativ cu legiilatm 
comunitara in cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare.

Actul normativ nu transpune si nici nu
implementeaza un act comunitar.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a 
actelor normative comunitare europene.

Nu este cazul.

4. Hotarari ale Cur^ii de Justi^ie a Uniunii 
Europene.

Nu este cazul.

5. Alte acte normative §i/ sau documente 
intemationale din care decurg angajamente

Nu exista acte si/sau documente Internationale 
din care decurg aranjamente.

6. Alte informatii Nu au fost identificate

Secliunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii actului normativ

1. Informalii privind procesul de consultare cu organizaliile neguvernamentale, institute de 
cercetare §ii alte organisme implicate.
Actul normativ nu are implica^ii care sa necesite consultari cu partenerii sociali.

2. Fundamentarea alegerii organiza|iilor cu care a avut loc consultarea precum §i a modului 
in care activitatea acestor organiza^ii este legata de obiectul actului normativ.

^Nu este cazul.

3. Consultarile organizate cu autorita|ile administraliei publice locale, in situa^ia in care
actul normativ are ca obiect activita^i ale acestor autoritati, in conditiile Hotararii 
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autoritatilor administraliei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative._____
4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Nu este cazul.

5. Informafii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a T^rii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi

Proiectul prezentului ,a©t^;nfrmativ a 
fost avizat favorabJ^odi^lGbnsiliul

£■

Nu au fost identifickp,^^'Q/Rec^^^^ /6. Alte informatii
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Secfiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

implementarea actului normativ

iTlMdfmWea s6deTatiiTivilFcir^ivir^lalie^italeaTlaborani“a^tului15eniTnMiv^;
in cazul proiectului de act normativ sunt incidente prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 
nr.52/2003 privind transparenla decizionala in administra(ia publica, republicata.

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii actului normativ, precum §i efectele asupra sanatatii §i securitalii cetatenilor 
sau diversitafii biologice.
Actul normativ nu are impact asupra mediului inconjurator.

2. Alte informalii.
Nu au fost identificate.

Sec^iunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a actului 
normativ de catre autorita|ile administra^iei 
publice centrale ^i/sau locale - infiinlarea unor noi 
organisme
instituliilor existente.

Proiectul de act normativ va fi pus in 
aplicare de catre partile interesate, fara a 
fi nevoie de infiintarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor 
celor deja existente.

extinderea competenfelorsau

2. Alte informalii. Nu au fost identificate.

,1% ,Is !

5



Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului pentm completarea art. 25^ din Ordonanta de 
urgenta a Guvemului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu 
data de 15 mai 2020, in contextul situa^iei epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavimsului SARS-CoV-2, pentm prelungirea unor termene, pentm modificarea 
§i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educafiei nafionale nr. 

^r/20Tl, precmn p'^altdr acte nofmativeTpeA^are il~^puneni~Paflameritului“spre 
adoptare.
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