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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
                Nr.27/49 
                24 martie 2006 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2005 pentru  

modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
 

 
1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială a fost sesizată în fond, în procedură de urgenţă, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, trimis cu adresa nr.PL.X 56 din 15 februarie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1649/29.11.2005 - favorabil) 
• Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.28/106/22.02.2006 - favorabil) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/124/22.02.2006 - favorabil) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.57/22.02.2006 - favorabil) 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul finanţării din fondurile sistemului de asigurări pentru 
accidnete de muncă şi boli profesionale, începând cu 1 ianuarie 2006, a serviciilor medicale acordate persoanelor care suferă de 
boli profesionale, în unităţile sanitare cu personalitate juridică, în sistem ambulatoriu sau prin cabinetele de medicina muncii. 
 

Administrator
Original
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege având în vedere necesitatea introducerii noilor 
soluţii de plată care trebuie să asigure atât continuarea acordării asistenţei medicale pentru bolnavii cu boli profesionale, cât şi 
plata cheltuielilor salariale ale angajaţilor din unităţile sanitare cu personalitate juridică, ce furnizează servicii pentru boli 
profesionale.  

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia 

României, republicată. 
 

3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat: 

a) din partea Guvernului: d-l Mihai Şeitan - Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 
Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; 

b) invitaţi: d-na Georgeta Bratu - director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, d-l Petre Ciotloş - secretar 
general adjunct, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, d-na Carmen Pluteanu - director general, Casa 
Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi d-l Ion Gogoescu - şef serviciu, Ministerul Finanţelor Publice. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9 februarie 2006. 

 
6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 21 martie 2006, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

0 1 2 3 4 
 
1 

 
___ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.171/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 346/2002 privind asigurarea 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale 
 

 
Nemodificat  

 

 
2 

 
___ 

 
Articol unic. - 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. 
 
 

 
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: 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a 
modificărilor şi 
completărilor propuse 
în prezentul raport. 
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0 1 2 3 4 
 
3 

 
Titlul ordonanţei de urgenţă 
 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
346/2002 privind asigurarea pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale  
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
4 

 
Articol unic. - Legea nr. 346/2002 
privind asigurarea pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.454 din 27 iunie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează:  
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
5 

 
1. Articolul 14 va avea următorul 
cuprins:  
"Art. 14. - (1) În cazul în care din 
culpa angajatorului sau a persoanei 
asigurate pe bază de contract 
individual de asigurare nu s-a plătit 
contribuţia de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale, costul prestaţiilor şi al 
serviciilor de asigurare prevăzute de 
prezenta lege şi efectuate de către 
asigurător se recuperează de la 
angajator sau de la persoana asigurată 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
pe bază de contract individual de 
asigurare.  
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în 
cazurile prevăzute la art. 23 alin. (2) şi 
la art. 24 alin. (2), dar se aplică în 
cazurile confirmate după data de 1 
ianuarie 2003."  
 

 
6 

 
2. După alineatul (1) al articolului 23 
se introduce un nou alineat, 
alineatul (2), 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 clinici 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 

 
Nemodificat  

 
1. La articolul unic, punctul 2 va avea următorul 
cuprins:  
“2. După alineatul (1) al articolului 23 se introduc 
două alineate noi, alin.(2) şi (3), cu următorul 
cuprins:  
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
a) Nemodificat  
 
b) servicii medicale în spitale, în secţii sau unităţi 
sanitare cu personalitate juridică specializate 
pentru boli profesionale;  
 
c) Nemodificat  
 
d) Nemodificat  
e) Nemodificat  
f) Nemodificat  

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
prevederile legale în 
vigoare, în ceea ce 
priveşte denumirea 
acestor instituţii 
sanitare. 
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0 1 2 3 4 
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.” 
 
Autori: d-l deputat Stelian Duţu (alin.2) şi d-l deputat 
Ion Giurescu (alin.3) 
 

 
 
Pentru rigurozitate 
bugetară. 

 
7 

 
3. După alineatul (1) al articolului 
24 se introduce un nou alineat, 
alineatul (2), cu 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 sistemului de asigurări 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale."  
 

 
Nemodificat  

 
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.” 
 
Autor: d-l deputat Ion Giurescu 
 

 
Nu se justifică 
acoperirea acestor 
cheltuieli din sistemul 
de asigurări pentru 
accidente de muncă şi 
boli profesionale, 
întrucât s-a constatat că 
persoanele asigurate 
suportă toate costurile 
pentru dispozitivele 
medicale acordate şi 
pentru persoanele 
neasigurate. 

 
8 

 
4. După alineatul (2) al articolului 
34 se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu următorul cuprins:  
"(3) Cuantumul indemnizaţiei pentru 
incapacitate temporară de muncă în 
cazul urgenţelor medico-chirurgicale 
este de 100% din media venitului 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 



 7 

0 1 2 3 4 
lunar asigurat din ultimele 6 luni 
anterioare manifestării riscului."  
 

 
9 
 

 
5. La alineatul (1) al articolului 50, 
după litera b) se introduce o nouă 
literă, litera c), cu următorul 
cuprins:  
"c) în cazul aplicării dispozitivelor 
medicale implantabile prin intervenţie 
chirurgicală în vederea recuperării 
deficienţelor organice, funcţionale sau 
fizice cauzate de accidente de muncă 
şi boli profesionale."  
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
10 

 
6. Articolul 62 va avea următorul 
cuprins:  
"Art. 62. - (1) Asigurătorul 
coordonează activitatea de prevenire a 
accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale la nivel naţional.  
(2) Activităţile de prevenire se 
realizează de către CNPAS, în 
conformitate cu atribuţiile stabilite 
prin lege.  
(3) Pentru activităţile de prevenire 
care nu se suportă de către sistemul de 
asigurări pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale, CNPAS abilitează 
persoane juridice în calitate de 
prestatori de servicii externe de 
prevenire.  

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
(4) Criteriile privind abilitarea 
persoanelor juridice care au calitatea 
de prestatori de servicii externe de 
prevenire se stabilesc prin regulament 
aprobat prin ordin al ministrului 
muncii, solidarităţii sociale şi familiei, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
(5) Pentru coordonarea activităţii 
legate de prevenirea bolilor 
profesionale, precum şi de verificare, 
în vederea decontării, a documentelor 
prin care s-a confirmat caracterul 
profesional al bolii, CNPAS 
organizează un compartiment de 
medicina muncii în cadrul Institutului 
Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă."  
 

 
11 

 
7. După alineatul (1) al articolului 
63 se introduce un nou alineat, 
alineatul (2), cu următorul cuprins:  
"(2) Personalul medical specializat în 
medicina muncii are şi atribuţii legate 
de depistarea, investigarea şi stabilirea 
caracterului profesional al bolii."  
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
12 

 
8. La alineatul (2) al articolului 116, 
după litera h) se introduce o nouă 
literă, litera i), cu următorul 
cuprins:  

 
Nemodificat  

 
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 
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0 1 2 3 4 
"i) servicii medicale acordate în clinici 
şi secţii de boli profesionale sau în 
sistem ambulatoriu prin cabinetele de 
medicina muncii aflate în structura 
spitalelor, persoanelor care suferă de 
boli profesionale."  
 

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."  
 
Autori: d-nii deputaţi Ioan Cindrea, Stelian Duţu, 
Marian Sârbu şi Ion Giurescu 
 

 
Pentru finanţarea 
singurului  sanatoriu de 
boli profesionale, situat 
în Avrig, judeţul Sibiu. 

 
13 

 
9. După alineatul (3) al articolului 
116 se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu următorul cuprins:  
"(4) Lista serviciilor medicale 
acordate în clinici şi secţii de boli 
profesionale sau în sistem ambulatoriu 
prin cabinetele de medicina muncii 
aflate în structura spitalelor se 
stabileşte prin norme metodologice 
aprobate prin ordin comun al 
ministrului sănătăţii şi al ministrului 
muncii, solidarităţii sociale şi 
familiei."  
 

 
Nemodificat  

 
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."  
 
Autori: d-nii deputaţi Ioan Cindrea, Stelian Duţu, 
Marian Sârbu şi Ion Giurescu 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru finanţarea 
singurului  sanatoriu de 
boli profesionale, situat 
în Avrig, judeţul Sibiu. 

 
14 

 
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 

 
Nemodificat  

 
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 
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0 1 2 3 4 
boli profesionale, care intră în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2003, a serviciilor 
medicale din secţiile/clinicile de boli 
profesionale şi a cabinetelor de 
medicina muncii aflate în subordinea 
spitalelor, 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 secţiilor/clinicilor de boli 
profesionale şi cabinetelor de 
medicina muncii se suportă de la 
bugetul de stat."  
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 
 
 
 

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 

 
 
Pentru finanţarea 
singurului  sanatoriu de 
boli profesionale, situat 
în Avrig, judeţul Sibiu. 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
modificările aduse 
legii. 
 
Pentru soluţionarea 
modalităţilor de 
efectuare a plăţilor şi 
decontărilor între 
bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi 
bugetul Fondului 
naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate. 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
dispoziţiile alin.(3). 
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0 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 
 
 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
 

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 către 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a se preciza prin 
lege modul de plată al 
serviciilor medicale 
acordate persoanelor 
internate în cursul 
anului 2006 pentru boli 
profesionale, pentru 
care s-a infirmat 
caracterul profesional 
al bolii. 
 
 
 
 
Pentru a institui o 
fluiditate a decontărilor 
pentru anii ulteriori 
anului 2006. 
 
Pentru stabilirea 
modului de decontare a 
serviciilor medicale în 
cazul confirmării bolii 
profesionale pentru 
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0 1 2 3 4 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
___ 
 
 
 
 
 
___ 
 

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 alin.(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).” 
 
Autori: d-nii deputaţi Ioan Cindrea, Marian Sârbu, 
Ion Giurescu (alin.1) şi Stelian Duţu (alin.1, 3-10) 
 
 
 
 
 

persoanele prevăzute la 
alin.(5). 
 
 
 
În vederea reîntregirii 
bugetului alocat 
serviciilor medicale, 
decontările trebuie să 
se efectueze la 
încheierea fiecărui 
trimestru. 
 
Pentru claritatea 
textului. 
 
 
 
 
 
Pentru a se urmări 
circuitul legal al 
procedurii de urmat în 
vederea obţinerii 
decontării prestaţiilor 
acordate de lege. 
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15 
 
11. După articolul 1401 se introduce 
un nou articol, articolul 1402, cu 
următorul cuprins:  
"Art.1402. - Direcţiile de sănătate 
publică efectuează selectarea cazurilor 
de boală profesională prevăzute la 
art.23 alin. (2) şi trimit caselor 
teritoriale de pensii fişele de declarare 
BP2, completate în conformitate cu 
prevederile Legii protecţiei muncii 
nr.90/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare."  
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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”. 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
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