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LEGE 783/2001 Vigoare 

Emitent: Parlament  
Domenii: Asistenta sanitara M.O. 39/2002 

Lege pt.aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.170/1999 priv .acordarea,in mod gratuit, a 
asistentei medicale, medicamentelor si p rotezelor pt. unele categorii de persoane prevazute in legi 
speciale 

M.OF. nr. 39 din 21 ianuarie 2002                                                
                                                                                 
                             LEGE                                                
     pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului                         
     nr. 170/1999 privind acordarea,in mod gratuit, a                            
     asistentei medicale, medicamentelor si protezelor                           
     pentru unele categorii de persoane prevazute in                             
                       legi speciale                                             
                                                                                 
  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.                                     
                                                                                 
  Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 170 din 4 
noiembrie  
1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor    
si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale,        
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie    
1999, cu urmatoarele modificari si completari:                                   
  1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:                                      
  "Art. 2. - Categoriile de persoane prevazute la art. 1 sunt:                   
  a) persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca,       
marii mutilati, ranitii, urmasii si parintii celor care au decedat ca urmare 
a         
participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, 
persoanele  
care au fost retinute in perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a 
participarii  
la actiunile pentru victoria revolutiei,precum si persoanele care, in 
perioada   
16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite in lupta pentru         
victoria revolutiei si care detin titlul de Luptator pentru Victoria 
Revolutiei  
Romane din Decembrie 1989;                                                       
  b) veteranii de razboi si vaduvele de razboi;                                  
  c) persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu       
incepere de la 6 martie 1945, precum si cele deportate in strainatate ori        
constituite in prizonieri;                                                       
  d) persoanele persecutate, din motive etnice, de catre regimurile 
instaurate   
in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945;            
  e) persoanele cu handicap."                                                    
  2. La articolul 3, literele a) si d) vor avea urmatorul cuprins:               
  "a) acces gratuit la tratament si consultatii in spitalele si policlinicile    
Ministerului Sanatatii si Familiei, Ministerului Apararii Nationale si           
Ministerului de Interne;                                                         
...............................................................                  
  d) acces gratuit in sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului     
Sanatatii si Familiei, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de        
Interne."                                                                        
  3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:                                      
  "Art. 4. - Persoanele prevazute la art. 2 lit. b) si e) beneficiaza si de      
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urmatoarele drepturi:                                                            
  a) asistenta medicala gratuita in toate institutiile medicale civile de 
stat   
si militare;                                                                     
  b) medicamente gratuite atat pentru tratament ambulatoriu, cat si pe timpul    
spitalizarii;                                                                    
  c) bilete de tratament gratuite, in limita posibilitatilor existente, in       
statiuni balneoclimaterice, pe baza reglementarilor stabilite de Ministerul      
Apararii Nationale,Ministerul de Interne, Ministerul Muncii si Solidaritatii     
Sociale, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si de Ministerul    
Turismului;                                                                      
  d) obtinerea gratuita de catre invalizii de razboi si persoanele cu 
handicap   
a protezelor,a carjelor,a ghetelor ortopedice, a carucioarelor si asigurarea, 
cu   
prioritate si in conditii avantajoase, a aparatelor auditive si a 
implanturilor  
cardiace, a dispozitivelor de adaptare a autovehiculelor pentru a putea fi       
conduse de persoanele cu handicap."                                              
  4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:                                      
  "Art. 5. - Persoanele prevazute la art. 2 lit. c) si d) beneficiaza si de      
urmatoarele drepturi:                                                            
  a) asistenta medicala gratuita;                                                
  b) medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu,    
cat si pe timpul spitalizarii;                                                   
  c) un bilet de tratament gratuit, pe an, intr-o statiune 
balneoclimaterica."   
  5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:                                      
  "Art. 6. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la    
art. 3 lit. a)-c), art. 4 lit. a), b) si d) si la art. 5 lit. a) si b) se        
suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate, gestionat de casele de      
asigurari de sanatate de care asiguratul apartine.                               
  (2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor  prevazute la art. 3 
lit.  
d), art. 4 lit. c) si la art. 5 lit. c) se suporta din bugetul asigurarilor      
sociale de stat."                                                                
  Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.170/1999, astfel cum a fost    
modificata si completata prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul      
Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.              
                                                                                 
  Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 2001, cu      
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.             
                                                                                 
                         PRESEDINTELE SENATULUI                                  
                            NICOLAE VACAROIU                                     
                                                                                 
  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19           
noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia 
Romaniei.    
                                                                                 
               p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                              
                      OVIDIU CAMELIU PETRESCU                                    
                                                                                 
  Bucuresti, 29 decembrie 2001.                                                  
  Nr. 783.                                                                       
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