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INFORMARE PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CONCEDIU MEDICAL
în temeiul Ordinului MS nr 414/2020 începând cu 02 iulie 2020
Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 458/2020, publicata in M.Of. p. I nr. 581/02.07.2020, s-a constatat
neconstitutionalitatea urmatoarelor dispoziţii:
- art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi
- art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală,
precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei.
In consecinta, conform art. 31 alin. 3 din Legea nr. 47/1992, republicata si ulterior modificata, dispoziţiile
constatate ca fiind neconstitutionale, si anume art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 95/2006 si art. 8
alin. (1) din OUG nr. 11/2020, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii
Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu
dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt
suspendate de drept.
Cu privire la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru
persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu
COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, acesta a fost
adoptat in temeiul unor acte normative superioare (primare), printre care art. 8 din OUG nr. 11/2020 si art.
25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006.
Întrucât s-a constatat neconstitutionalitatea art. 8 alin. 1 din OUG nr. 11/2020 si art. 25 alin. (2) teza a doua
din Legea nr. 95/2006, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 414/2020 a încetat de drept având în vedere
că „lipsirea de temei constituţional a actelor normative primare are drept efect încetarea de drept a
actelor subsecvente emise în temeiul acestora”, conform considerentelor Deciziei Curtii Constitutionale
nr. 413/2010.
Ceea ce este relevant pentru medicii de familie este faptul că de la data de 02.07.2020 nu se mai poate
aplica niciun act normativ care a fost adoptat in temeiul art. 8 alin. 1 din OUG nr. 11/2020 si art. 25 alin. 2
din Legea nr. 95/2006. Printre aceste acte normative care nu mai pot fi aplicate este si
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 414/2020.
Temeiul adoptarii unui act normativ subsecvent se gaseste in preambul. Spre ex., Ordinul Ministrului
Sănătăţii nr. 414/2020 are urmatorul preambul:
“Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.378 din 11.03.2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi
sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătăţii,
În temeiul art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală,
precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei,
ţinând cont de prevederile art. 25 alin. (2) ale art. 27 alin. (5) şi ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
ministrul sănătăţii emite următorul ordin”.
Conform OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, asa cum a
fost modificata, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei contravenţia constand in
eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori, cu nerespectarea
prevederilor legale în vigoare.
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