
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 privind

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.107 din 24 octombrie 2003 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.747 din 26 octombrie 2003, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 18, articolul 34 va avea următorul
cuprins:

"Art.34.- (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate
temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute
realizate în ultimele 6 luni, anterioare manifestării riscului.

(2) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.6, cuantumul indemnizaţiei
pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media



2
venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării
riscului."

2. La articolul I punctul 23, alineatul (2) al articolului 45 va
avea următorul cuprins:

"(2) Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se
stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim
de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de
Statistică."

3. La articolul I punctul 24, alineatul (2) al articolului 46 va
avea următorul cuprins:

"(2) Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii
brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică."

   Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din
18  noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul
(1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Valer Dorneanu

Această    lege   a   fost    adoptată  de  Senat   în   şedinţa din   17
decembrie  2003,  cu     respectarea   prevederilor   articolului 76
alineatul (1) din Constituţia României.

p.PREŞEDINTELE  SENATULUI

Doru Ioan Tărăcilă

Bucureşti, 22 decembrie 2003
Nr. 598
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