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Către:     REPREZENTANȚII MASS MEDIA 

 

 

Ref:         COMUNICAT DE PRESĂ 

Prevederile Ordonanței de urgență nr.26/2019 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, publicată in 

Monitorul Oficial  al României nr.309 din 19.04.2019 

 
 
 

 

Prin prezenta supunem atenției modificările și completările aduse de Ordonanța de 

urgență nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, în 

speță Legea nr.53/2003-Codul Muncii, referitoare la concediul de odihnă. 

Având în vedere faptul că, la nivel mondial, unul din șase cupluri este afectat de 

infertilitate, această afecțiune fiind clasată pe locul 5, la nivel mondial,  

și ținând cont de faptul că, potrivit Institutului Național de Statistică, în România, 

rata fertilității scade alarmant, înregistrându-se un declin demografic important  

în contextul în care în România se efectuează anual 5.000 de fertilizări "in vitro" 

prezentul act normativ își propune măsuri de încurajare a natalității, orientate 

către populația activă, prevenind un declin demografic cu consecințe extrem de 

grave la nivel social, economic și politic. 

În acest sens, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 26/2019 

pentru modificarea și completarea unor acte normative Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, se modifică astfel:  

https://lege5.ro/Gratuit/ha4demjwgy/legea-nr-52-2011-privind-exercitarea-unor-activitati-cu-caracter-ocazional-desfasurate-de-zilieri?d=2019-04-22
https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?d=2019-04-22
https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?d=2019-04-22
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest 
document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane 
autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, 
expeditorului 
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"Art. IV. - 

După articolul 147 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și 

completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 1471, cu următorul 

cuprins: 

"Art. 1471. – 

 (1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare,«in vitro», beneficiază 

anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă 

după cum urmează: 

a) 1 zi la data efectuării puncției ovariene; 

b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului. 

(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. 

(1) va fi însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în 

condițiile legii." 

 

  Cu respect, 

 

Pentru INSPECTOR ŞEF 

Nicolae HODUȚ 

Inspector Șef Adjunct SSM 

        

     Adela DURAC 

https://lege5.ro/Gratuit/gmzdqnbsgeya/art-iv-ordonanta-de-urgenta-26-2019?dp=gi4dimrqguytqny
https://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrr/codul-muncii-din-2003?pid=22856468&d=2019-04-22#p-22856468
https://lege5.ro/Gratuit/gi2tknjxgq/codul-muncii-din-2003?d=2019-04-22
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdqnbsgeya/art-1471-ordonanta-de-urgenta-26-2019?dp=gi4dimrqguytsma

