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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea articolului 14 din Legea asigurării  
pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 756/1999 

------------------------------------------------------------ 
 

     Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
  

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 
pentru modificarea articolului 14 din Legea asigurării pentru accidente de muncă 
și boli profesionale nr. 756/1999. 

 
 
Prim-ministru      ION CHICU 
 
Contrasemnează: 
 
Viceprim-ministru, 
ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 
 
 
Ministrul sănătății, 
muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
 
 
Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 

 
AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 14  
din Legea asigurării pentru accidente de muncă  

și boli profesionale nr. 756/1999 
  
Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 

din Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 756/1999, 
înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 52 din 13 februarie 2020) de către un 
grup de deputați în Parlament, și comunică susținerea acestuia.  

Totodată, în vederea uniformizării cadrului normativ în domeniu, 
prezentăm următoarele propuneri de îmbunătățire a proiectului de lege în cauză. 

Cu referire la prevederile articolului I, se propune ca la alineatul (2), după 
cuvintele „incapacitate temporară de muncăˮ, să fie introduse cuvintele „plătită 
din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de statˮ. 

De asemenea, se propune ca articolul respectiv să fie completat cu 
alineatul (22) cu următorul cuprins:  

„(22). Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă pentru 
accidente de muncă sau boli profesionale se stabilește persoanelor asigurate, 
indiferent de durata stagiului de cotizare.ˮ 

În acest context, menționăm că modificarea propusă de autorii proiectului 
la articolul 14 din Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli 
profesionale nr. 756/1999 urmează a fi revizuită sub aspectul clarității și 
previzibilității normelor juridice. Prin urmare, se propune ca alineatul (3) al 
articolului 14 din legea menționată să fie expus după cum urmează:  

„(3) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se plătește 
pentru 20 de zile calendaristice, calculate, de la data pierderii capacității 
temporare de muncă, de către angajatorul unde s-a produs accidentul de muncă 
sau s-a constatat îmbolnăvirea profesională, din mijloacele proprii, iar din a 21-a 
zi calendaristică, indemnizația se plătește de către Casa Națională de Asigurări 
Sociale din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.ˮ 

 Totodată, pe tot parcursul textului articolului 14, după cuvintele „zileˮ și 
„un anˮ, la orice caz gramatical, urmează să se introducă cuvântul 
„calendaristicˮ, la cazul gramatical corespunzător. 

Sub aspectul tehnicii legislative, remarcăm necesitatea revizuirii 
proiectului prin prisma rigorilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele 
normative. 


