
EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 la Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului   
nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului   nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, 
a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru 
unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale  
 
 Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 170/1999 
privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, 
medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane 
prevăzute în legi speciale, se prevede că: 
 a) persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea 
de muncă, marii mutilaţi, urmaşii şi părinţii celor care au 
decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria 
Revoluţiei din decembrie 1989, persoanele care au fost reţinute 
în perioada 16 – 22 decembrie 1989 ca urmare a participării la 
acţiunile pentru victoria revoluţiei, precum şi persoanele care, în 
perioada 16 – 25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte 
deosebite în lupta pentru victoria revoluţiei şi care deţin titlul de 
Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989; 
 b) veteranii de război şi văduvele de război; 
 c) persoanele persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; 

d) persoanele persecutate, din motive etnice, de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 
1940 până la 6 martie 1945; 

e) persoanele cu handicap; 
f) persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul 

Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada               
1950 – 1961, 

beneficiază faţă de serviciile acordate asiguraţilor şi care 
sunt cuprinse în pachetul de bază potrivit Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de asigurări sociale de sănătate, şi de alte servicii 
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decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate. 

Având în vedere impactul acestor sume asupra Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin ordonanţa 
aprobată se modifică prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 170/1999 în sensul precizării clare a serviciilor 
medicale care se acordă categoriilor respective de asiguraţi şi 
care, pe cale de consecinţă, vor fi suportate din acest fond. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a 

adoptat Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului           
nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a 
asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele 
categorii de persoane prevăzute în legi speciale.  
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