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    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ART. I 

    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 171 din 29 noiembrie 2005 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1.126 din 13 decembrie 2005, cu următoarele modificări şi 

completări: 

    1. La articolul unic, punctul 2 va avea următorul cuprins: 

    "2. După alineatul (1) al articolului 23 se introduc două noi alineate, 

alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins: 

    «(2) Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 

şi pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare 

exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestaţii şi servicii: 

    a) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente; 

    b) servicii medicale în spitale, în secţii sau unităţi sanitare cu 

personalitate juridică specializate pentru boli profesionale; 

    c) tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate; 

    d) servicii de chirurgie reparatorie; 

    e) cure balneoclimaterice; 

    f) dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor 

organice, funcţionale sau fizice. 

    (3) Fondurile necesare decontării prestaţiilor şi serviciilor prevăzute la 

alin. (2) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei.»" 

    2. La articolul unic punctul 3, alineatul (2) al articolului 24 va avea 

următorul cuprins: 

    "(2) Pentru cazurile de accident de muncă confirmate anterior datei de 1 

ianuarie 2005 şi care necesită dispozitive medicale în vederea corectării şi 

recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice, costurile acestora se 

suportă din fondurile bugetului de stat prin bugetul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei." 

    3. La articolul unic punctul 8, litera i) a alineatului (2) al articolului 

116 va avea următorul cuprins: 

    "i) servicii medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate juridică 

şi secţii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de 

medicina muncii aflate în structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli 

profesionale Avrig, judeţul Sibiu, persoanelor care suferă de boli profesionale." 

    4. La articolul unic punctul 9, alineatul (4) al articolului 116 va avea 

următorul cuprins: 

    "(4) Lista serviciilor medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate 

juridică şi secţii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele 

de medicina muncii aflate în structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli 

profesionale Avrig, se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin 



comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi 

familiei." 

    5. La articolul unic punctul 10, articolul 135 va avea următorul cuprins: 

    "Art. 135. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, 

cu excepţia prevederilor referitoare la constituirea fondului iniţial de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care intră în vigoare 

la data de 1 ianuarie 2003, a serviciilor medicale din unităţile sanitare cu 

personalitate juridică şi secţiile de boli profesionale şi a cabinetelor de 

medicina muncii aflate în subordinea spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli 

profesionale Avrig, care se suportă, conform prevederilor prezentei legi, din 

fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 

de la data de 1 ianuarie 2006. 

    (2) În anul 2005 finanţarea cheltuielilor unităţilor sanitare cu 

personalitate juridică şi secţiilor de boli profesionale, precum şi cabinetelor 

de medicina muncii se suportă de la bugetul de stat. 

    (3) În baza documentelor prevăzute la art. 54, contravaloarea serviciilor 

medicale acordate în caz de accident de muncă şi boală profesională de către 

furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de 

asigurări de sănătate, servicii care fac obiectul contractelor încheiate între 

aceştia, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, iar ulterior contravaloarea acestora se recuperează din sumele 

prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, în 

conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute în cuprinsul normelor 

metodologice de aplicare a prezentei legi. 

    (4) Contravaloarea serviciilor medicale prestate în unităţile sanitare cu 

personalitate juridică şi secţiile de boli profesionale, precum şi în cadrul 

cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor se suportă din 

sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, 

pe baza contractelor încheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, în 

conformitate cu procedura de contractare şi plată a prestaţiilor medicale, 

stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

    (5) În situaţia persoanelor internate în unităţi sanitare cu personalitate 

juridică şi secţii de boli profesionale în cursul anului 2006, pentru care se 

infirmă caracterul profesional al bolii, contravaloarea serviciilor medicale 

acordate acestora şi validate de casele de asigurări de sănătate se suportă din 

sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, 

contravaloarea acestora urmând a se recupera, prin decontare în baza actelor 

justificative, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a 

prezentei legi. 

    (6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi pentru perioadele 

ulterioare anului 2006. 

    (7) Decontarea contravalorii serviciilor medicale confirmate în condiţiile 

alin. (5), între casele de asigurări de sănătate şi casele teritoriale de pensii, 

se efectuează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, în limita indicatorilor cuprinşi în contractele de furnizare de 

servicii pentru boli profesionale, în conformitate cu prevederile normelor 

metodologice de aplicare a prezentei legi. 

    (8) Cheltuielile reprezentând contravaloarea serviciilor medicale prevăzute 

la alin. (4) şi (5) efectuate în primul trimestru al anului 2006 se decontează 

după încheierea acestuia, în conformitate cu prevederile contractelor încheiate 

potrivit prevederilor alin. (4). 

    (9) Cheltuielile efectuate în primul trimestru al anului 2006 de către 

unităţile sanitare cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de 

stat, respectiv de Sanatoriul de boli profesionale Avrig, se suportă de la 

bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 



    (10) Tratamentul prescris de medicul de medicina muncii se comunică medicului 

de familie prin scrisoare medicală, conform prevederilor legale în vigoare, 

decontarea prestaţiilor urmând a se realiza conform prevederilor alin. (3)." 

    ART. II 

    În tot cuprinsul Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de 

muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, se 

înlocuieşte termenul "clinici" cu sintagma "unităţi sanitare cu personalitate 

juridică". 

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea 

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată. 

 

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

                                 BOGDAN OLTEANU 

 

                             PREŞEDINTELE SENATULUI 

                                NICOLAE VĂCĂROIU 
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