
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea 

condiţiilor de acordare a asistenței medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor 

medicale cadrelor militare în activitate 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Articol unic – Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de 

acordare a asistenței medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale 

cadrelor militare în activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 

19 aprilie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după 

cum urmează: 
 

1. La articolul 6, după alineatul (4
1
) se introduce un nou alineat, alin. (4

2
), cu următorul 

cuprins: 

,,(4
2
) – În cazul în care caracterul și evoluția afecțiunilor cauzate de accidente de muncă, 

cercetate și înregistrate potrivit legii, conduc la concluzia că sunt posibilități de recuperare, comisiile 

de expertiză medico-militară pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de 

până la 550 de zile, în continuarea celor 180 de zile.” 

 

2. La articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,(5) – Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor de 

soldă, conform reglementărilor legale privind salarizarea personalului militar, pentru persoanele 

prevăzute la alin. (4), (4
1
) și (4

2
), se fac numai cu aprobarea conducătorilor ministerelor şi ai 

instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, securității naţionale şi justiţiei”. 

 

3. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 8 – Cadrele militare în activitate pot fi trimise la tratament în străinătate în cazurile în 

care afecțiunile sunt cauzate de accidente de muncă ori de boli contractate în timpul şi din pricina 

îndeplinirii obligaţiilor militare şi care, potrivit avizului Ministerului Sănătăţii, nu pot fi tratate în țară. 

Cheltuielile în lei şi în valută necesare pentru acoperirea acestor costuri se vor suporta de instituţiile 

din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naţionale şi justiţiei.” 
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