
Parlamentul României
Camera Deputaţilor

Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România
Către: Lucian Ovidiu Heiuș, Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
De la: Viorel Băltărețu, Deputat în circumscripția electorală nr. 13, Cluj
Obiectul solicitare: Punct de vedere propunere legislativă L410/2022

Subsemnatul, Viorel Băltărețu, deputat în Parlamentul României, în temeiul art 6 alin. (2) din
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, art. 34 lit. d) din Legea
96/2006 privind Statutul Deputaţilor și al Senatorilor și art. 200 din Regulamentul Camerei
Deputaților, formulez prezenta

SOLICITARE

Având în vedere propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
înregistrată la Senatul României cu numărul L410/2022, care presupune:

- Un mecanism de compensare între sumele datorate de angajator statului (CAM, impozitul
pe salarii, contribuția de asigurări sociale de sănătate, contribuția de asigurări sociale) și
sumele aferente concediilor medicale, conform OUG nr. 158/2005.

- Continuarea comunicării electronice între casele de sănătate, ca opțiune pentru
angajatorii/ salariații care doresc (de exemplu: depunerea exemplarului 2 al certificatelor
de concediu medical, solicitarea sumelor aferente indemnizațiilor de concediu medical la
decont, emiterea certificatelor medicale de către medicii curanți, transmiterea adeverinței
emise de angajator, transmiterea documentelor justificative pentru decont către casele de
asigurări de sănătate)

- Reducerea termenului de depunere a documentelor justificative pentru decontul
indemnizațiilor de concediu medical suportate de angajator (de la 90 de zile la 60 de zile)

- Eliminarea obligației de plată de către angajator a primelor 5 zile de concediu medical
- Prevederile de mai sus sunt preconizate a intra în vigoare la 1 ianuarie 2023

Astfel, doresc să vă solicit un punct de vedere asupra acestei propuneri legislative.

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.
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