
 

 Parlamentul României  

Camera Deputaţilor 

 

Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România 

 

Către:   Casa Națională de Asigurări de Sănătate (în continuare “CNAS”)  

În atenția:  Vicepreședinte Adela Cojan 

De la:   Deputat Viorel Băltărețu, circumscripția electorală nr. 13, Cluj 

 Adresa nr. P6242/08.08.2022 formulată de CNAS ca răspuns la solicitarea 

transmisă către CNAS cu privire la Propunerea Legislativă nr. 410/2022.  

 

Stimată doamnă Vicepreședinte,  

Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art. 112 alin. (1) 

din Constituția României, art. 34 lit. d) din Legea 96/2006 privind Statutul Deputaţilor și al 

Senatorilor și art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaților, formulez prezenta 

 

ÎNTREBARE 

Având în vedere: 

- Inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr. L410/2022 privind Propunerea de  

modificarea şi completare a unor acte normative ce are impact asupra asigurărilor 

sociale de sănătate 

Doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1) Vă rog să precizați, pentru perioada 01.01.2017 – 30 iunie 2022, defalcat pe fiecare 

an: 

a) Care sunt sumele alocate către CNAS din Contribuția Asigurătorie pentru Munca 

achitată de contribuabili? 

b) Referitor la cota de 0,85% (pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017), respectiv 1% 

(pentru perioada 01.01.2018 - 30 iunie 2022) achitată de persoanele care nu 

realizează venituri conform art. 1 alin. 1 din OUG 158/2005, vă rog să precizați, 

care sunt sumele încasate de CNAS de la persoanele fizice asigurate prin contract 

direct? 

c) Care sunt/au fost sumele datorate de CNAS către angajatori pentru indemnizaţiile 

aferente certificatelor de concediu medical depuse către decontare? 

d) Care sunt sumele achitate de CNAS către persoanele fizice asigurate prin contract 

direct pentru decontarea concediilor medicale? 

Obiectul
întrebarii:



e) Din ce categorii de venituri a fost constituit, Fondul Național Unic al Asigurărilor 

de Sănătate (FNUASS) și care au fost sumele corespondente fiecărei categorii de 

venituri?  

f) Care a fost numărul total de cereri de decontare a concediilor medicale depuse de 

angajatori? 

g) Având în vedere mențiunea dvs. referitoare la cererile de restituire depuse de 

angajatori ce trebuie rectificate ca urmare a notificărilor făcute de casele de 

asigurări, vă rugăm să precizati (i) Care a fost numărul total de cereri pentru care a 

fost nevoie de notificare în vederea rectificării de către angajator, repectiv (ii) Care 

a fost numarul total de cereri respinse definitiv la decontare de către CNAS?  

Vă rog să îmi transmiteți răspunsul la întrebare în scris la adresa de email 

viorel.baltaretu@cdep.ro, în termenul de 15 zile prevăzut la art. 201 alin (1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților. 

 

Data DEPUTAT 

 Viorel Băltărețu 

 

07.09.2022

mailto:viorel.baltaretu@cdep.ro



