Propuneri de amendamente & observații ale Camerei de Comerț Americane în România
(AmCham România) privind Proiectul de lege B238/2022 cu privire la instituirea mecanism de compensare
între sumele datorate de catre angajator statului și sumele aferente concediilor medicale)
# ART.

FORMA ACTUALĂ

FORMA PROPUSĂ / OBSERVAȚII

MOTIVAȚIE

Art. I
Pct. 2
ref.
Art. 6
32

(32) În cazul în care optează pentru
compensarea
sumelor
reprezentând
indemnizații plătite asiguraților, persoanele
fizice și juridice care au calitate de angajatori
sau sunt asimilate acestora, la care își
desfășoară activitatea persoanele fizice
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A, depun la
casele de asigurări de sănătate Anexa 1.1 a
Declarației prevăzute la art. 147 din Codul
Fiscal, împreună cu documentele justificative
ale concediilor medicale acordate, cel mai
târziu în ziua depunerii Declarației.
În cazul în care optează pentru compensarea
sumelor reprezentând indemnizații plătite
asiguraților, persoanele fizice și juridice care
au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, la care își desfășoară activitatea
persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit.
A, depun la casele de asigurări de sănătate
Anexa 1.1 a Declarației prevăzute la art. 147
din Codul Fiscal, împreună cu documentele
justificative ale concediilor medicale acordate,
cel mai tarziu în ziua depunerii Declarației.

(32) În cazul în care optează pentru compensarea
sumelor reprezentând indemnizații plătite asiguraților,
persoanele fizice și juridice care au calitate de
angajatori sau sunt asimilate acestora, la care își
desfășoară activitatea persoanele fizice prevăzute la art.
1 alin. (1) lit. A, depun la casele de asigurări de sănătate,
prin mijloace electronice, mijloace de transmitere la
distanță sau pe suport hârtie, Anexa 1.1 a Declarației
prevăzute la art. 147 din Codul Fiscal, împreună cu
documentele justificative ale concediilor medicale
acordate, cel mai târziu în ziua depunerii Declarației.

Având în vedere că și cererile de restituire cât și
certificatele de concediu medical, se pot transmite
și prin mijloace de electronice, mijloace de
transmitere la distanță sau pe suport hârtie,
apreciem că aceeași modalitate de comunicare
trebuie păstrată și pentru cererile de compensare.

În cazul în care optează pentru compensarea sumelor
reprezentând
indemnizații
plătite
asiguraților,
persoanele fizice si juridice care au calitatea de
angajatori sau sunt asimilate acestora, la care își
desfășoară activitatea persoanele fizice prevăzute la art.
1 alin. (1) lit. A, depun la casele de asigurări de sănătate
Anexa 1.1 a Declarației prevazute la art. 147 din Codul
Fiscal aferentă lunii următoare celei pentru care se
solicită compensarea, împreună cu documentele
justificative ale concediilor medicale acordate, cel mai
tarziu în ziua depunerii Declarației.

Au fost situații, în contextul pandemiei COVID-19,
când certificatele de concediu medical au fost
emise de către medici, la insistențele
angajaților/asiguraților, dar și a angajatorului, în
ziua de 24 sau chiar 25 ale lunii următoare pentru
luna anterioară.

Art. I
Pct. 2
ref.
Art. 6
32

La fel s-a întâmplat și când au fost certficate de
concediu medical pentru îngrijire copil cu afecțiuni
grave, aflat sub tratament înafara țării, certificatul
de concediu medical a fost emis de CASMB după
ziua de plată a salariului, uneori în data de 22/23

a lunii următoare, angajatorii fiind nevoiți, să
realizeze recalculări/rectificative ale drepturilor
salariale/ contribuțiilor aferente respectivei luni.
Este posibil ca în anumite luni să nu se primească
toate certificatele medicale, în original, având
angajați din toate zonele țării, completate cu
datele angajatorului, până în data de 25 ale lunii
când trebuie depusă D112. Compensarea CM din
FNUASS, trebuie să se poata solicita din
contribuțiile sociale aferente lunii următoare,
ținând cont că medicalele (exemplarul 2) va trebui
depus în original până pe 25 ale lunii, cel târziu.

Art. I
pct. 7
ref.
Art. 38
p. 4

Art. I
pct. 8
ref.

(4) În termen de 30 de zile de la depunerea
cererii de restituire, casa de asigurări de
sănătate emite decizie pe care o transmite
solicitantului, informându-l cu privire la
sumele aprobate și/sau respinse la plată.
Împotriva deciziei de respingere totală sau
parțială la plată, solicitantul poate formula,
conform art. 7 alin. (12) din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004,
acțiune în instanță pe calea contenciosului
administrativ, fără a mai formula plângere
prealabilă.
(1) Cererile de restituire a indemnizațiilor pot
fi depuse, împreună cu actele justificative, cu
respectarea prevederilor art. 361, în termen de

(4) În termen de 30 de zile de la depunerea cererii de
restituire, casa de asigurări de sănătate emite decizie pe
care o transmite solicitantului, informându-l cu privire
la sumele aprobate și/sau respinse la plată. Împotriva
deciziei de respingere totală sau parțială la plată,
solicitantul poate formula acțiune în instanță, conform
art. 7 alin. (12) din Legea Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, acțiune în instanță pe
calea contenciosului administrativ, fără a mai
formula plângere prealabilă a mai fi necesară
formularea
plângerii
prealabile,
conform
dispozițiilor art. 7 alin. (1) din același act normativ.
1) Cererile de restituire a indemnizațiilor pot fi depuse,
împreună cu actele justificative, cu respectarea
prevederilor art. 361, în termen de 60 90 de zile de la

Dacă indemnizația de CM din FNUASS este mai
mare decât contribuțiile pe care un angajator le
are de achitat în acea lună, se poate solicita
compensare din contribuțiile următoarei luni.
Dispozițiile art. 7 alin. (12), în forma propusă prin
articolul III din prezentul proiect de lege, nu se
referă la formularea acțiunii în contencios
administrativ ci la exceptarea de la formularea
plângerii prealabile. Totodată, modificarea este
necesară pentru a se evita amendarea Legii nr.
554/2004.

Propunem menținerea termenului de 90 de zile
prevăzut pentru depunerea cererilor de restituire,
având în vedere că termenul de 60 de zile poate fi

Art. 40,
alin. 1

Art. I
Pct. 9
ref.
Art 55,
2.1
Art. I
Pct. 9
ref.
Art 55,
2.2

Art. III

60 de zile de la data la care persoanele
prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), art. 32 alin.
(1), precum și plătitorii prevăzuți la art. 36 alin.
(3) lit. a) și b) erau în drept să le solicite.
2.1 Certificatele de concediu medical se pot
transmite de către medicii curanți către
persoanele asigurate și prin mijloace
electronice de transmitere la distanță
2.2. Pentru eliberarea certificatelor de
concediu medical, adeverința prevăzută la
art.3.1 alin(1) lit.b) se poate elibera și prin
mijloace electronice de transmitere la distanță
în termen de 48 de ore de la data depunerii
cereri.

La articolul 7 din Legea contenciosului
administrativ, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1154 din 7 decembrie
2004, cu modificările și completările
ulterioare, după alineatul (11) se introduce un
nou alineat, alin. (12) cu următorul cuprins:
ARTICOL NOU

data la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2),
art. 32 alin. (1), precum și plătitorii prevăzuți la art. 36
alin. (3) lit. a) și b) erau în drept să le solicite.

insuficient pentru a asigura exercitarea efectivă a
dreptului.

Certificatele de concediu medical se pot transmite de
către medicii curanți către persoanele asigurate sau
către plătitorul indemnizației (angajator), cu
acordul persoanei asigurate, și prin mijloace
electronice de transmitere la distanță (email)
Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical,
adeverința prevăzută la art.3.1 alin(1) lit.b) se poate
elibera și prin mijloace electronice de transmitere la
distanță în termen de 48 de ore de la data depunerii
cererii sau medicul poate consulta informațiile
despre asigurat pe site-ul Casei de sănătate, după ce
acestea au fost preluate de pe site-ul ANAF din
declarația D112, cu acordul asiguratului care solicită
servicii medicale.
La articolul 7 din Legea contenciosului administrativ,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1154 din 7 decembrie 2004, cu modificările și
completările ulterioare, după alineatul (11) se introduce
un nou alineat, alin. (12) cu următorul cuprins:

Această modificare va reduce timpul în care
angajatorul
ia
la
cunostință
despre
indisponibilitatea
angajatului,
cauzată
de
incapacitate de munca și înregistrarea acestuia la
plată.
Asigurații vor putea beneficia de servicii în orice
moment, fără a fi constrânși și dependenți de
documentul pe care îl solicită angajatorul, având
în vedere că informatiile există deja în Casa de
sănătate prin preluarea informațiilor de la ANAF.

În cazul în care medicul completează eronat
certificatul medical, iar angajatorul refuză la plata
certificatul medical, asiguratul se va adresa pentru
plată către Casa de sănătate. Certificatul medical va
folosi ca motivare a absenței la locul de munca și va
fi declarat cu 0 indemnizație în D112 de către
angajator. Medicul va fi sancționat în cazul în care
asiguratul nu va fi remunerat pentru perioada
aferentă concediului medical.

Propunem eliminarea acestui articol, având în
vedere că prin intermediul articolului 48 alin. (4) se
face trimitere la exceptarea de la formularea
plângerii prealabile conform art. 7 din Legea nr.
554/2004, nefiind necesară modificarea Legii nr.
554/2004.
Propunerea vizează evitarea multiplelor erori de
completare care necesită pentru asigurat,
angajator și casa de sănătate, timp adițional
pentru corecție.

ARTICOL NOU

Angajatul are obligația de a prezenta angajatorului,
pentru plată, certificatul medical, în original, până
la data de 5 a lunii următoare. În cazul în care nu se
respectă acest termen, asiguratul se va adresa Casei
de sănătate pentru plata indemnizației. Certificatul
medical va folosi ca motivare a absenței la locul de
muncă și va fi declarat cu 0 indemnizație în D112 de
către angajator.

Angajatul trebuie să fie responsabil în obligația de
a prezenta certificatul medical, mai ales în
condițiile în care angajatorul va solicita
compensarea la data de 25, atunci când depune
declarația 112.

