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ARTICOL UNIC
Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 103 din 14
decembrie 2017 pentru modificarea i completarea unor acte
normative din domeniul asigur rilor sociale, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 20
decembrie 2017, cu urm toarele modific ri i complet ri:
1. La articolul I punctul 56, alineatele (2) i (3) ale
articolului 51 se modific i vor avea urm torul cuprins:
"(2) În sistemul public de pensii o persoan poate
beneficia de o singur categorie de pensie dintre cele prev zute
la alin. (1).
(3) Persoanele care îndeplinesc condiiile pentru obinerea mai
multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter
special, opteaz pentru obinerea uneia dintre acestea."
2. La articolul I, dup punctul 56 se introduce un nou
punct, punctul 56^1, cu urm torul cuprins:
"56^1. La articolul 51, dup alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (3^1), cu urm torul cuprins:
(3^1)
Prevederile alin. (3) nu se aplic în situaia în care persoana
îndeplinete atât condiiile pentru acordarea unei pensii de
serviciu, reglementate de legi cu caracter special, cât  i cele
pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de
asigur ri sociale neintegrat sistemului public de pensii."
3. La articolul I punctul 76, alineatul (3) al articolului
80 se abrog .
4. La articolul I punctul 98, litera a) a alineatului (1)  i
alineatele (5) i (6) ale articolului 109 se modific i vor
avea urm torul cuprins:
"a) la domiciliul sau, dup caz, reedina pensionarului, în
condiiile stabilite prin conveniile încheiate între CNPP i
Compania Naional «Po ta Român » - S.A.;

……………………………………………………………………
(5) În situaia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea
pl ii drepturilor b neti la domiciliu sau, dup caz, la
reedin , Compania Naional «Pota Român » - S.A. remite lunar
acestora drepturile b neti i documentul de plat întocmit de
CNPP.
(6) În situaia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea
pl ii drepturilor prev zute la alin. (1) i (2) în cont curent
sau în cont de card, documentul de informare cu privire la
sumele pl tite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la
domiciliul sau, dup caz, la re edina acestora, cu serviciul de
coresponden standard."
5. La articolul I, dup punctul 102 se introduce un nou
punct, punctul 102^1, cu urm torul cuprins:
"102^1. Alineatul (3) al articolului 114 se abrog ."
6. La articolul I, dup punctul 109 se introduce un nou
punct, punctul 109^1, cu urm torul cuprins:
"109^1. Dup articolul 130 se introduc dou noi articole,
articolele 130^1 i 130^2, cu urm torul cuprins:
ART. 130^1
(1) Sumele reprezentând ajutor de deces, care se pl tesc de
c tre instituia care gestioneaz bugetul asigur rilor pentru
omaj, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul
asigur rilor sociale, se rein de aceasta din contribuiile de
asigur ri sociale datorate pentru luna respectiv .
(2) Sumele reprezentând ajutor de deces pl tite de
instituia prev zut la alin. (1), care dep esc suma
contribuiilor datorate de aceasta în luna respectiv , se
recupereaz din contul asigur rilor sociale de la casa
teritorial de pensii în raza c reia se afl sediul acesteia.
ART. 130^2
Prin depunerea cererii în vederea acord rii drepturilor
prev zute de prezenta lege, persoana în cauz îi exprim
consim mântul în mod expres i neechivoc pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii  i pl ii
drepturilor cuvenite."
7. La articolul I punctul 111, alineatul (8) al articolului
131 se modific i va avea urm torul cuprins:
"(8) CNPP are în subordine Centrul Naional de Formare i
Preg tire Profesional , ca instituie cu personalitate juridic
i autonomie tiinific , ale c rui cheltuieli curente i de
capital se suport din bugetul asigur rilor sociale de stat i
din fonduri proprii."

8. La articolul I, dup punctul 111 se introduce un nou
punct, punctul 111^1, cu urm torul cuprins:
"111^1. La articolul 131, dup alineatul (8) se introduce un
(9)
nou alineat, alineatul (9), cu urm torul cuprins:
Statutul, organizarea i funcionarea Centrului Naional de
Formare i Preg tire Profesional se stabilesc prin hot râre a
Guvernului, la propunerea preedintelui CNPP."
9. La articolul I punctul 114, alineatele (1) i (5) ale
articolului 133 se modific i vor avea urm torulcuprins:
"ART. 133
(1) Conducerea CNPP este asigurat de preedinte i
consiliul de administraie, compus din 19 membri.
……………………………………………………………………
(5) Membrii consiliului de administraie sunt reprezentani
ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor i pensionarilor, dup
cum urmeaz :
a) preedintele CNPP;
b) 5 reprezentani ai Guvernului, desemnai de ministrul
muncii i justiiei sociale;
c) 5 reprezentani ai patronatelor, desemnai de
organizaiile patronale reprezentative la nivel naional;
d) 5 reprezentani ai sindicatelor, desemnai de
organizaiile sindicale reprezentative la nivel naional;
e) 3 reprezentani ai pensionarilor, desemnai de
organizaiile naionale ale pensionarilor."
10. La articolul I, punctul 140 se modific i va avea
urm torul cuprins:
"140. La articolul 153, literele f), i) i j) se abrog ."
11. La articolul I, dup punctul 140 se introduce un nou
punct, punctul 140^1, cu urm torul cuprins:
"140^1. La articolul 153, dup litera j) se introduc dou
noi litere, literele k) i l), cu urm torul cuprins:
k) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu
titlu de prestaii de asigur ri sociale/alte drepturi prev zute
de legi speciale;
l) alte drepturi i obligaii n scute în temeiul prezentei
legi."
12. La articolul I punctul 155, alineatul (3) al articolului
179 se modific i va avea urm torul cuprins:
"(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu
titlu de prestaii de asigur ri sociale/alte drepturi prev zute
de legi speciale constituie titlu executoriu."

13. La articolul I punctul 155, alineatul (10) al
articolului 179 se abrog .
14. La articolul I punctul 156, alineatul (3) al articolului
181 se modific i va avea urm torul cuprins:
"(3) În cazul în care se constat c recuperarea debitului
conform prevederilor alin. (1)  i (2) nu se poate face în
termenul general de prescripie de 3 ani, casa teritorial de
pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în
vederea punerii în executare silit , potrivit dispoziiilor
Codului de procedur fiscal ."
15. La articolul I punctul 164, alineatul (2) al articolului
192^1 se modific i va avea urm torul cuprins:
"(2) În situaia prev zut la alin. (1) se p streaz
dreptul la categoria de pensie de care beneficiaz la data
recalcul rii, considerându-se îndeplinite condiiile de acordare
a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalcul rii
este cel corespunz tor stagiilor de cotizare realizate în
sistemul public de pensii, la care se aplic , potrivit art. 170,
indicele de corecie corespunz tor datei înscrierii la pensie."
16. La articolul II punctul 4, litera e) a alineatului (1)
al articolului 5 se modific i va avea urm torul cuprins:
"e) pensionarii sistemului public de pensii aflai în
invaliditate ca urmare a unui accident de munc sau boal
profesional ."
17. La articolul II punctul 7, alineatul (2) al articolului
7 se modific i va avea urm torul cuprins:
"(2) Au calitatea de asigurat cet enii str ini sau
apatrizii încadrai cu contract individual de munc , care
presteaz munc pentru un angajator român."
18. La articolul II punctul 13, alineatul (1) al articolului
14 se modific i va avea urm torul cuprins:
"ART. 14
(1) În cazul accidentelor de munc sau bolilor
profesionale, declarate în condiiile legii, în timpul
activit ii profesionale, dreptul la prestaiile i serviciile
de asigurare se menine i ulterior încet rii raporturilor de
munc /serviciu."
19. La articolul II punctul 14, alineatul (2) al articolului
15 se modific i va avea urm torul cuprins:
"(2) Angajaii români prev zui la art. 7 alin. (1) sunt
asigurai dac au înregistrat un accident de munc  i dein un
document emis conform regulamentelor europene de coordonare a

sistemelor de securitate social nr. 883/2004 i nr. 987/2009,
care s ateste faptul c fac obiectul legislaiei de securitate
social din România."
20. La articolul II, dup punctul 14 se introduce un nou
punct, punctul 14^1, cu urm torul cuprins:
"14^1. La articolul 17 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urm torul cuprins:
(2) Prin depunerea
cererii în vederea acord rii drepturilor prev zute de prezenta
lege, persoana în cauz îi exprim consim mântul în mod expres
i neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în
scopul stabilirii i pl ii drepturilor solicitate."
21. La articolul II punctul 16, alineatele (1) i (7) ale
articolului 19 se modific i vor avea urm torul cuprins:
"ART. 19
(1) Baza de calcul al indemnizaiilor pentru incapacitate
temporar de munc , pentru reducerea timpului de munc sau
pentru trecerea temporar în alt loc de munc se determin ca
medie a câtigurilor brute definite conform Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, realizate lunar de c tre asigurat, din salarii sau
venituri asimilate salariilor, în ultimele 6 luni anterioare
lunii pentru care se acord concediul medical.
……………………………………………………………………
(7) Recuperarea de c tre angajator a indemnizaiilor
prev zute la alin. (6) se poate realiza dup confirmarea
caracterului de munc al accidentului sau declararea bolii
profesionale."
22. La articolul II, punctul 20 se modific i va avea
urm torul cuprins:
"20. La articolul 23, dup alineatul (2) se introduc dou
noi alineate, alineatele (3) i (4), cu urm torul cuprins:
(3) Dispozitivele medicale în vederea corect rii i recuper rii
deficienelor organice, funcionale sau fizice se stabilesc prin
contractul-cadru privind condiiile acord rii asistenei
medicale în cadrul sistemului de asigur ri sociale de s n tate,
aprobat anual prin hot râre a Guvernului  i prin normele
metodologice de aplicare a acestui contract.
(4) Contravaloarea dispozitivelor i serviciilor medicale
prev zute la alin. (1) se suport integral din bugetul
asigur rilor sociale de stat - partea de cheltuieli prev zut
distinct pentru acoperirea prestaiilor i serviciilor de
asigur ri pentru accidente de munc  i boli profesionale."

23. La articolul II, dup punctul 22 se introduce un nou
punct, punctul 22^1, cu urm torul cuprins:
"22^1. La articolul 33, dup alineatul (3) se introduc dou
noi alineate, alineatele (4) i (5), cu urm torul cuprins:
(4) Sumele pl tite de casele de asigur ri de s n tate judeene
pentru indemnizaiile de incapacitate temporar de munc
aferente cazurilor confirmate de accidente de munc sau boli
profesionale se recupereaz de la casele teritoriale de pensii,
indiferent de codul de indemnizaie înscris pe certificatul
medical.
(5) Sumele care reprezint diferene la indemnizaiile de
incapacitate temporar de munc , ca urmare a confirm rii unui
accident de munc sau unei boli profesionale, se recupereaz de
c tre angajatori de la casele teritoriale de pensii, indiferent
de codul de indemnizaie înscris pe certificatul medical."
24. La articolul II punctul 34, litera a) a articolului 53
se modific i va avea urm torul cuprins:
"a) pentru accidente de munc , în baza procesului-verbal de
cercetare a evenimentului întocmit i/sau avizat potrivit Legii
securit ii i s n t ii în munc nr. 319/2006, cu modific rile
ulterioare;"
25. La articolul II, punctul 39 se modific i va avea
urm torul cuprins:
"39. La articolul 68, literele d), g), h), j), k), m), o),
p) i r) se abrog ."
26. La articolul II punctul 72, alineatul (17) al
articolului 110 se modific i va avea urm torul cuprins:
"(17) Cheltuielile de transport, respectiv transportul
medical asistat pân la o instituie spitaliceasc din România
sau pân la domiciliul victimei unui accident de munc sau a
unei boli profesionale, petrecute pe teritoriul unui alt stat
membru al Uniunii Europene/Spaiului Economic European i
Confederaiei Elveiene sau al unui stat cu care România are
încheiat un acord bilateral, vor fi suportate de angajatorul
care a dispus deplasarea asiguratului, victim a unui accident
de munc sau a unei boli profesionale, în afara granielor
 rii."
27. La articolul II, dup punctul 72 se introduce un nou
punct, punctul 72^1, cu urm torul cuprins:
"72^1. La articolul 110, dup alineatul (19) se introduce un
nou alineat, alineatul (20), cu urm torul cuprins:
(20)
Contravaloarea serviciilor medicale  i a prestaiilor acordate
asigurailor se suport de casele teritoriale de pensii care au

înregistrat cererea, respectiv casa teritorial de pensii care a
încheiat contractul de furnizare de servicii medicale cu
unit ile sanitare cu personalitate juridic în cadrul c rora
funcioneaz secii/compartimente de boli profesionale/medicina
muncii i/sau cabinete de medicina muncii, f r a mai fi
necesar decontarea cu casele teritoriale de pensii din raza
administrativ-teritorial a angajatorului."

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia României, republicat .
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
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PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 17 iulie 2018.
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