
Reţinerea contribuţilor de asigurări sociale de sănătate din 

drepturile de pensie, începând cu data de 01 ianuarie 2011 

  

  

Având în vedere atribuţia de plătitor al drepturilor de pensie 

precum şi faptul că modul de calcul şi reţinerea contribuţilor de asigurări 

sociale de sănătate din total drepturi de pensie se realizează unitar, în 

întreaga ţară, pe baza legislaţiei specifice sănătăţii, respectiv Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi OUG nr. 107/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006, Casa Judeţeană de 

Pensii Neamţ explică modul de calcul al acestor contribuţii începând cu 

data de 01.01.2011: 

Potrivit art. 257 alin. (2^2)  din Legea nr. 95/2006 modificată de 

OUG nr. 107/2010 se prevede ca “Pensionarii ale căror venituri din 

pensii depăşesc 740 de lei datorează contribuţia lunară pentru 

asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor art. 259 

alin. (2)”. 

La rândul său art. 259 alin.(2) din lege a fost modificat astfel: 

“Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii 

depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri ... 

Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 

740 de lei.” 

Alin (2) al art. 259, aşa cum a fost în vigoare până la data 

adoptării OUG nr. 107/2010, a avut următoarea formă: “…pentru 

pensionari, contribuţia datorată de aceştia se aplică numai la 

veniturile din pensiile care depăşesc limita supusă impozitului pe 

venit şi se calculează pentru diferenţa dintre cuantumul pensiei şi 

această limită (nr. 1000 lei) …”. Altfel spus, până la data de 31 

decembrie 2010 contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de 

pensionari se calcula numai asupra diferenţei dintre cuantumul 

pensie ce depăşea suma de 1000 lei şi suma de 1000 lei, sumă ce 

reprezintă limita supusă impozitului pe venit. 

Din analiza celor două texte ale aliniatului (2) al art. 259 din 

Legea nr. 95/2006, este evidentă diferenţa de reglementare a modului 

de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate. 



Pe de altă parte, alin (2) al art. 259 modificat de OUG nr. 

107/2010, conform căreia “prin aplicarea cotei nu poate rezulta o 

pensie mai mică de 740 lei” sprijină şi justifică teoria conform căreia 

cota se aplică asupra întregului cuantum al pensiei; în vechea 

reglementare, care prevedea calculul prin diferenţă, neexistând o 

asemenea menţiune deoarece nu era necesară, scăderea cuantumului 

pensiei sub limita de 1000 lei fiind imposibilă. 

În ceea ce priveşte pensionarii cu venituri din pensii mai mici 

de 740 lei aceştia sunt asiguraţi la sistemul de asigurări sociale de 

sănătate începând cu data de 01 ianuarie 2012, cu plata din bugetul 

de stat (art. 260 alin.1, lit.a). Până la data de 01 ianu.2012 pensionarii 

cu venituri din pensii mai mici de 740 lei nu datorează CASS. 

Precizăm că iniţiatorul OUG nr. 107/2010 este Ministerul 

Sănătăţii, prin Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate care a 

confirmat în mod public modalitatea de calcul a contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate. 
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