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Amended legislation on 
medical leave 

 Noutăți cu privire la 
concediile medicale 

Law no. 183/2015, approving Government Emergency 

Ordinance no. 36/2010 on amendments to Government 

Emergency Ordinance no. 158/2005 on medical leave and 

allowances, has been published in the Official Journal of 

Romania (no. 496; 7 July 2015).  

 În Monitorul Oficial nr. 496 din 7 iulie 2015 a fost publicată 

Legea nr. 183/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

With effect from 10 July 2015, the Law repeals those 

provisions of GEO no. 158/2005, which had set out a 

requirement for beneficiaries of medical leave and allowances 

to be present at their registered address or residence during 

the time period they were legally unable to work, so they could 

be verified by representatives of the institution paying the 

medical leave allowance (the so-called “medical leave police”). 

 Potrivit acestei legi, începând cu data de 10 iulie 2015 sunt 

abrogate prevederile din OUG nr. 158/2005 cu privire la 

obligația persoanelor care beneficiază de concedii și 

indemnizații de asigurări sociale de sănătate de a fi prezente 

la domiciliu sau la reședința indicată, după caz, în intervalul de 

timp în care se află în incapacitate temporară de muncă, în 

vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor 

de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (așa-numita 

„poliție a concediilor medicale”). 

    

   

For more details, please contacts us: 

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne 

contactați: 

 

Mădălina Racovițan 

Partner, Global Mobility Services 

mracovitan@kpmg.com  

Tel: +40 372 377 782  

 
KPMG Romania S.R.L. 

Victoria Business Park, DN1 Bucuresti Ploiesti 

 nr. 69-71, Sector 1, Bucuresti 013685, Romania,  

P.O. Box 18 – 191 

Tel: i+40 741 800 800 / Fax: +40 741 800 700 

Internet: www.kpmg.ro  

  

289 

mailto:mracovitan@kpmg.com
http://www.kpmg.ro/

