
   
 

ÎNTREBARE 

Către: Domnul Prof. univ. Dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26, județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Situația decontării concediilor medicale 

 

Domnule Ministru, 

 

Măsurile pentru simplificarea procedurii de emitere a concediilor medicale și introducerea de noi 

posibilități pentru transmiterea certificatelor de concediu medical către asigurați în perioada stării de 

urgență sunt binevenite. Mediul de afaceri are nevoie de soluții eficiente și mai puțin birocratice în 

interacțiunea cu statul dar totodată este important să existe predictibilitate și o relație corectă între 

angajatori și stat. 

Cu toate acestea, una dintre problemele semnalate în ultimul timp este din partea mediului de 

afaceri, care susține că, deși pentru ei se aplică reguli foarte restrictive pentru plata obligațiilor ce le revin, 

obligațiile statului român față de aceștia rămân neîndeplinite pentru perioade semnificative de timp. 

Concret, tot mai mulți angajatori semnalează faptul că decontarea sumelor privind concedii și 

indemnizații de asigurări sociale de sănătate este întârziată foarte mult, existând restanțe și din anul 2021. 

În funcție de perioada nedecontată și valoarea acumulată, pentru unele firme aceste blocaje îi pot 

pune în situații dificile față de furnizori, angajați și uneori tocmai față de alte instituții ale statului. 

 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema 

prezentată. 

 

1. Cum evaluați activitatea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în relația cu 

angajatorii? 

2. Care sunt problemele identificate de dumneavoastră în procedurile existente pentru 

recuperarea sumelor suportate din FNUASS? 

3. Care este valoarea totală solicitată pentru decontare de către firmele din România și 

neplătită până în acest moment? 

4. Care este ultima lună pentru care s-au făcut plăți către firmele care au solicitat 

recuperarea sumelor din concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate? 
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5. Situația este una unitară, la nivel național sau diferă semnificativ la nivelul județean al 

Caselor de Asigurări de Sănătate? 

6. Care sunt perspectivele pentru remedierea situației în perioada următoare? 

 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR Maramureș 

 




