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    Parlamentul României adopta prezenta lege. 

 

    ART. 1 

    (1) Cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri, 

înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în 

domeniul sănătăţii şi stiintelor medicale beneficiază pe teritoriul 

României de servicii medicale acordate de instituţiile sanitare 

publice, în condiţiile stabilite prin respectivele documente 

internaţionale. 

    (2) Cetăţenii romani aflaţi pe teritoriul acestor state 

beneficiază, în contrapartida, de aceleaşi drepturi. 

    ART. 2 

    (1) Prin derogare de la prevederile legislaţiei privind asigurările 

sociale de sănătate, contravaloarea serviciilor medicale acordate 

potrivit art. 1 alin. (1) se suportă din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, la tarifele stabilite pentru cetăţenii 

români asiguraţi, în condiţiile stabilite prin respectivele documente 

internaţionale. 

     (2) Contravaloarea serviciilor medicale, acordate potrivit art. 1 

alin. (2), se suportă în condiţiile stabilite prin respectivele 

documente internaţionale.  

     (3) Modul de decontare a serviciilor medicale prevăzute la alin. 

(1), precum şi documentele justificative se stabilesc prin ordin al 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 

I. 

    Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 

2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia 

României. 

 

                           p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 

                              ALEXANDRU ATHANASIU 

 

    Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 

15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din 

Constituţia României. 

 

                      p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 



                             BOGDAN NICULESCU-DUVAZ 
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