
 

 Parlamentul României  

Camera Deputaţilor 

 

Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România 

 

Către:  Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare 

“ANOFM”) 

În atenția:  Președinte Florin-Irinel Cotoșman 

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

Referitor la:  Inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr. L410/2022  

 

Stimate domnule Președinte,  

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. Conform art. 220 ind. 6 alin. 6) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, din 

contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat, se distribuie lunar, 

până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de: 

a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 

constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului 

de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare; 

b) 17%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru şomaj; 

c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale; 

d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru plata concediilor medicale; 

e) 47%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct. 
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a) Vă rog să precizați care sunt sumele alocate Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale în perioada 01.01.2017 – 30 iunie 2022, defalcate pe fiecare an, 

din Contribuția Asigurătorie pentru Munca (în continuare “CAM”) achitată de 

contribuabili? 

b) Vă rugăm să precizați, cat au reprezentat în perioada 01.01.2017  – 30 iunie 2022, 

defalcate pe fiecare an, sumele alocate din CAM, în cadrul bugetului Fondului de 

garantare? 

c) Vă rog să precizați, către ce destinații au fost alocate resursele financiare ale 

Fondului de garantare, în perioada 01.01.2017  – 30 iunie 2022, defalcate pe fiecare 

an, pe fiecare tip de cheltuială? De asemenea, vă rog să menționați care sunt 

sumele corespondente fiecărei destinații. 

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 
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