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RAPORT  COMUN  DE  ÎNLOCUIRE 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de 

restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate 

 
 

 Cu adresa nr. PLx 294/2012 din 8 octombrie 2012, Biroul 

Permanent, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, a retrimis Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor 

contribuţii de asigurări sociale de sănătate, în vederea unei noi examinări. 

 

 La întocmirea prezentului raport, s-au avut în vedere avizele 

favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru sănătate şi familie şi 

Consiliului Economic şi Social. 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 

măsurilor de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate. 

Astfel, se prevede ca sumele reţinute în perioada 1 ianuarie 2011 -  
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30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin 

aplicarea procentului de contribuţie de asigurări de sănătate (5,5%) 

asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin 

aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate 

asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei, să se restituie în 

tranşe şi la diferite date. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

Senatul a adoptat proiectul de lege cu amendamente, în şedinţa din 

25 iunie 2012, în calitate de primă Cameră sesizată. 

 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 

 În cadrul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data 

de 24 octombrie 2012, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern. 

 La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 32 de deputaţi din totalul de 32 

membri ai comisiei. 

 La dezbateri a participat, din partea Guvernului, doamna Georgeta 

Bratu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice. 

   

 În cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în şedinţa din 

data de 5 martie 2013, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

 La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 28 de deputaţi din totalul de 29 

membri ai comisiei. 
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 La dezbateri au participat, din partea Guvernului: 

- d-l Codrin Scutaru – Secretar de Stat în Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

- d-l Ion Ghizdeanu – Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 

redate în ANEXA la prezentul raport.  

   

 

PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 

Florin Iordache    Dan Radu Ruşanu 

 

 

 

SECRETAR,      SECRETAR, 

Mihăiţă Găină     Gheorghe Dragomir 

 
 
  
        
Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu      Consilier parlamentar Giorgiana Ene 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.17/2012 privind 
stabilirea unor măsuri de 
restituire a unor contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.17 din 18 mai 
2012 privind stabilirea unor 
măsuri de restituire a unor 
contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.336 din 18 mai 2012, cu 
următoarele modificări și 
completări: 
 
 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.17 din 16 mai 
2012 privind stabilirea unor 
măsuri de restituire a unor 
contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.336 din 18 mai 2012. 

 
Pentru corectarea 
unei erori materiale. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) Motivare 

3.  
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă privind 
stabilirea unor măsuri de 
restituire a unor contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat  

 

4.  
 
 
 
 
Art.1. - (1) Sumele reţinute de 
la data de 1 ianuarie 2011 până 
la data de 30 aprilie 2012, 
reprezentând diferenţa dintre 
pensiile nete rezultate prin 
aplicarea procentului de 
contribuţie de asigurări sociale 
de sănătate asupra întregului 
cuantum al pensiei şi pensiile 
nete rezultate prin aplicarea 
procentului de contribuţie de 
asigurări sociale de sănătate 
asupra părţii din pensie care 
depăşeşte nivelul de 740 lei, se 
restituie astfel: 
 
 
 
a) pentru sumele reţinute în 
perioada ianuarie-martie 2011, 
restituirea se realizează în tranşe 

 
1. La articolul 1, partea 
introductivă a alineatului (1) 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
“Art.1. - (1) Sumele reţinute de 
la data de 1 ianuarie 2011 până 
la data de 30 aprilie 2012, 
reprezentând diferenţa dintre 
pensiile nete rezultate prin 
aplicarea procentului de 
contribuţie de asigurări sociale 
de sănătate asupra întregului 
cuantum al pensiei şi pensiile 
nete rezultate prin aplicarea 
procentului de contribuţie de 
asigurări sociale de sănătate 
asupra părţii din pensie care 
depăşeşte nivelul de 740 lei, se 
restituie titularului sau 
moștenitorilor legali ori 
testamentari ai acestuia, 
astfel:” 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Se menţine forma 
iniţială a ordonanţei 
de urgenţă, astfel 
cum a fost publicată 
în Monitorul Oficial. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) Motivare 

lunare egale în perioada iunie-
august 2012;
b) pentru sumele reţinute în 
perioada aprilie 2011-aprilie 
2012, restituirea se realizează 
până la data de 31 decembrie 
2013.
(2) Până la data de 25 august 
2012, Guvernul aprobă prin 
hotărâre graficul şi modalitatea 
de restituire a sumelor prevăzute 
la alin. (1) lit. b).
 

5.  
Art.2. - (1) Restituirea sumelor 
prevăzute la art. 1 se face, din 
oficiu, de către Casa Naţională de 
Pensii Publice, prin casele 
teritoriale de pensii, precum şi de 
către casele de pensii sectoriale 
şi cele aparţinând sistemelor 
proprii de asigurări sociale 
neintegrate în sistemul public de 
pensii.
(2) Restituirea sumelor 
reprezentând diferenţa dintre 
contribuţiile de asigurări sociale 
de sănătate reţinute de la data 
de 1 ianuarie 2011 până la data 
de 30 aprilie 2012, rezultate prin 
aplicarea procentului de 5,5% 
asupra întregului cuantum al 
pensiei, şi celei rezultate prin 
aplicarea procentului de 5,5% 

 
2. La articolul 2, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alin.(41), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Se menţine forma 
iniţială a ordonanţei 
de urgenţă, astfel 
cum a fost publicată 
în Monitorul Oficial. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) Motivare 

asupra părţii din pensie care 
depăşeşte 740 lei se face prin 
diminuarea veniturilor bugetului 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi 
se evidenţiază la o poziţie 
distinctă de venituri bugetare.
(3) Sumele prevăzute la alin. (2) 
se transferă de către Casa 
Naţională de Asigurări de 
Sănătate în primele două zile 
lucrătoare ale lunii pentru care se 
efectuează plata, în contul de 
sume de mandat şi în depozit al 
Casei Naţionale de Pensii Publice, 
al caselor de pensii sectoriale şi 
al celor aparţinând sistemelor 
proprii de asigurări sociale 
neintegrate în sistemul public de 
pensii, după caz, la solicitarea 
acestora. 
(4) Plata către titularii 
drepturilor de pensii a sumelor 
care se restituie în condiţiile art. 
1 se efectuează împreună cu 
drepturile de pensii aferente 
fiecărei luni. 
__ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”(41) În cazul pensionarilor 
decedaţi după data de 1 
ianuarie 2011, restituirea 
sumelor se face către 
moștenitorii legali ori 
testamentari începând cu 
luna următoare depunerii 
documentelor justificative.” 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisii 

(autor amendament) Motivare 

 
(5) Eventualele sume solicitate 
eronat de casele de pensii se 
restituie la bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate în contul de venituri 
din care acestea au fost 
transferate.
 

6.  
Art.3. - În termen de 15 zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
se emit norme metodologice care 
se aprobă prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice, al 
preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de 
Pensii Publice.
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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