Lege nr. 258/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 10/11/2008
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. I
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si
se completeaza, dupa cum urmeaza:
1. La capitolul IV, titlul sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA 1
Prestatii si servicii pentru investigare, diagnosticare medicala,
reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca"
2. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea starii de
sanatate, precum si recuperarea capacitatii de munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare."
3. La articolul 23, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale corespunzatoare leziunilor si afectiunilor cauzate prin
accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza:" [...]
4. La articolul 23 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de
profesionalitate al bolilor."
5. La articolul 116 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
"b1) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare stabilirii caracterului de profesionalitate al
bolilor;"
6. La articolul 135, dupa alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu urmatorul cuprins:
"(13) Contravaloarea serviciilor medicale prestate in unitatile sanitare cu personalitate juridica si sectiile de
boli profesionale, precum si in cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate in structura spitalelor, in scopul
investigarii si stabilirii caracterului profesional al bolii, se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie
in bugetul asigurarilor sociale de stat, pe baza contractelor incheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii,
indiferent daca se confirma sau se infirma caracterul de munca.
(14) Procedura de contractare si plata a prestatiilor medicale prevazute la alin. (13) se stabileste prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(15) Procedura privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si lista prestatiilor medicale
aferente se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitatii
de sanse."
Art. II
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu
cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o
noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin.
(1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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