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Ordonan a	de	urgen 	nr.168/2022	

privind	unele	m suri	fiscal-bugetare,	prorogarea	unor	termene,	

precum	 i	pentru	modificarea	 i	completarea	unor	acte	normative	

	
Monitorul Oficial, Partea I nr.1186 din 09 decembrie 2022.

suri fiscal-bugetare i prorogarea unor termene

I.  - Prin  derogare  de  la  prevederile  art.  1  alin.  (2)  din  Ordonan a  de  urgen  a
Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemniza iei sociale pentru pensionari,
aprobat  prin Legea nr. 196/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare,
începând cu data de 1 ianuarie 2023, indemniza ia social  pentru pensionari este
de 1.125 lei ( valoarea în 2022 a fost de 1.000 lei).

II. - (1) În anul 2023 se acord  un ajutor financiar pensionarilor sistemului public
de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat i beneficiarilor de
drepturi prev zute de legi cu caracter special pl tite de casele teritoriale de
pensii/casele de pensii sectoriale ale c ror venituri lunare sunt mai mici sau egale
cu 3.000 lei, astfel:
a) în cuantum de 1.000 lei, dac  nivelul veniturilor lunare este de pân  la 1.500
lei inclusiv;
b)  în  cuantum  de 800 lei, dac  nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei i
2.000 lei inclusiv;
c) în cuantum de 600 lei, dac  nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei i
3.000 lei inclusiv.
(2) Ajutorul financiar prev zut la alin. (1) se pl te te în dou  tran e, în lunile
ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, astfel:
a) în cuantum de 500 lei, dac  nivelul veniturilor lunare este de pân  la 1.500 lei
inclusiv;
b) în cuantum de 400 lei, dac  nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei i
2.000 lei inclusiv;
c) în cuantum de 300 lei, dac  nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei i
3.000 lei inclusiv.
(3) Prin sintagma venituri lunare prev zut  la alin. (1) i (2) se în elege:



a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, pl tite în luna ianuarie
2023, respectiv octombrie 2023;
b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii,
pl tite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu excep ia
veniturilor din indemniza iile acordate persoanelor prev zute la art.  4 alin. (2) i
art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea recuno tin ei pentru victoria Revolu iei Române
din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasc  anticomunist  de la Bra ov din
noiembrie 1987 i pentru revolta muncitoreasc  anticomunist  din Valea Jiului -
Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, i a
veniturilor din drepturile acordate persoanelor prev zute de Legea nr. 49/1991
privind acordarea de indemniza ii i sporuri invalizilor, veteranilor i v duvelor de

zboi, cu modific rile i complet rile ulterioare, i pl tite în luna ianuarie 2023,
respectiv octombrie 2023, prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de
pensii;
d) venituri din indemniza ia social  pentru pensionari acordat  în baza Ordonan ei
de urgen  a Guvernului nr. 6/2009, cu modific rile i complet rile ulterioare;
e) venituri din salarii i asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
raportate în "Declara ia privind obliga iile de plat  a contribu iilor sociale,
impozitului pe venit i eviden a nominal  a persoanelor asigurate", al c rei termen
de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modific rile i
complet rile ulterioare, este luna anterioar  celei în care se efectueaz  calculul
drepturilor aferente lunii în care se pl te te ajutorul financiar.
(4)  Ajutorul  financiar  prev zut  la  alin.  (1)  se  acord  în  situa ia  în  care  veniturile
cumulate prev zute la alin. (3) i realizate de aceea i persoan  sunt mai mici sau
egale cu 1.500 lei, 2.000 lei i, respectiv, 3.000 lei.
Ajutorul financiar prev zut la art. X alin. (1) se pl te te, din oficiu, în luna
ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, prin casele teritoriale de pensii/casele
sectoriale de pensii, i se suport  din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului
Muncii i Solidarit ii Sociale, Ministerului Ap rii Na ionale, Ministerului
Afacerilor Interne i Serviciului Român de Informa ii.
În cazul pensionarilor care beneficiaz  de pensie de urma , ajutorul financiar
prev zut se acord  fiec rui urma  în parte.
Ajutorul financiar se acord  în cuantumul integral chiar dac  veniturile pl tite în
luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 sunt aferente unei frac iuni de lun .
(3) În cazul pensionarilor i beneficiarilor de drepturi prev zute de legi cu caracter
special, care în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 încaseaz  diferen e
de drepturi b ne ti, cuvenite i neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii
ianuarie  2023,  respectiv  octombrie  2023,  la  determinarea  plafonului  nu  se  iau  în
considerare aceste drepturi.



Ajutorul financiar prev zut la art. X se acord  pensionarilor i beneficiarilor de
drepturi prev zute de legi cu caracter special, afla i în eviden a caselor teritoriale
de pensii/caselor sectoriale de pensii, care au domiciliul în România.
Persoanele care au locul de edere/re edin a obi nuit  în str in tate nu
beneficiaz  de ajutorul financiar .
Ajutorul financiar nu se ia în calcul la stabilirea contribu iei b ne ti individuale a
asigura ilor care beneficiaz  de bilete de tratament balnear, prin sistemul
organizat i administrat de Casa Na ional  de Pensii Publice.
Ajutorul financiar nu se ia în calcul la stabilirea contribu iei de plat  pentru
centrele reziden iale, centrele de zi de îngrijire/asisten i recuperare i pentru
serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în condi iile Legii nr.
17/2000 privind asisten a social  a persoanelor vârstnice, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Ajutorul financiar nu se ia în calcul la stabilirea contribu iei lunare de între inere
datorate de adul ii cu handicap asista i în centrele reziden iale publice pentru
persoane adulte cu handicap sau de sus in torii acestora, stabilit  prin Ordinul
ministrului muncii, familiei, protec iei sociale i persoanelor vârstnice nr.
1.887/2016 privind stabilirea contribu iei lunare de între inere datorate de adul ii
cu handicap asista i în centrele reziden iale publice pentru persoane adulte cu
handicap  sau  de  sus in torii  acestora  i  aprobarea  Metodologiei  de  stabilire  a
nivelului contribu iei lunare de între inere datorate de adul ii cu handicap asista i
în centrele reziden iale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de
sus in torii acestora, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Ajutorul financiar nu se consider  venit în în elesul art. 8 alin. (1) din Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific rile i complet rile
ulterioare,  i  nu  se  ia  în  calcul  la  stabilirea  drepturilor  prev zute  de  Legea  nr.
416/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind
aloca ia pentru sus inerea familiei, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, i Legea nr. 226/2021 privind stabilirea m surilor de protec ie social
pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modific rile ulterioare.
Ajutorul financiar nu este supus execut rii silite prin poprire.
Eventualele sume acordate cu titlu de ajutor financiar pl tite necuvenit se
recupereaz  în condi iile art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modific rile i complet rile ulterioare, i ale art. 114 din Legea
nr. 223/2015, cu modific rile i complet rile ulterioare.

III. - (1) În anul 2023 se men in în plat  la nivelul acordat/cuvenit pentru luna
decembrie 2022:
a) indemniza iile prev zute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi  persoanelor  persecutate  din  motive  politice  de  dictatura  instaurat  cu
începere de la 6 martie 1945, precum i celor deportate în str in tate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modific rile i complet rile ulterioare;



b) drepturile prev zute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemniza ii i
sporuri invalizilor, veteranilor i v duvelor de r zboi, cu modific rile i
complet rile ulterioare, cu excep ia indemniza iilor prev zute la art. 1 alin. (1)
din aceast  lege;
c) drepturile prev zute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de r zboi, precum i
unele drepturi ale invalizilor i v duvelor de r zboi, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare;
d) drepturile prev zute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu
modific rile i complet rile ulterioare;
e) indemniza iile prev zute de Ordonan a Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de c tre regimurile instaurate în
România  cu  începere  de  la  6  septembrie  1940  pân  la  6  martie  1945  din  motive
etnice, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
f) indemniza iile prev zute de Legea nr. 309/2002 privind recunoa terea i
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul
Direc iei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
g) indemniza ia prev zut  de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemniza iei
pentru activitatea de liber-profesionist a arti tilor interpre i sau executan i din
România, republicat ;
h) indemniza ia pre edintelui Consiliului Na ional al Organiza iilor de Pensionari i
al Persoanelor Vârstnice, prev zut  de Legea nr. 16/2000 privind organizarea i
func ionarea Consiliului Na ional al Organiza iilor de Pensionari i al Persoanelor
Vârstnice, republicat ;
i) indemniza iile acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei
Oamenilor de tiin  din România, membrilor Academiei de tiin e Medicale din
România, membrilor Academiei de tiin e Agricole i Silvice "Gheorghe Ionescu-

ti" i membrilor Academiei de tiin e Tehnice din România;
j) sprijinul material acordat urma ilor membrilor Academiei Române i urma ilor
membrilor Academiei Oamenilor de tiin  din România;
k) ajutorul lunar pentru so ul supravie uitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004
privind acordarea unui ajutor lunar pentru so ul supravie uitor, cu modific rile
ulterioare;
l)  indemniza iile reparatorii  lunare, potrivit  art.  4 alin. (2) i  art.  7 din Legea nr.
226/2011 privind repara iile morale i materiale pentru fostele cadre militare
active, îndep rtate abuziv din armat  în perioada 23 august 1944-31 decembrie
1961, cu modific rile i complet rile ulterioare;
m) drepturile prev zute de Legea nr. 168/2020 pentru recunoa terea meritelor
personalului participant la ac iuni militare, misiuni i opera ii pe teritoriul sau în
afara teritoriului statului român i acordarea unor drepturi acestuia, familiei
acestuia i urma ilor celui decedat, cu modific rile i complet rile ulterioare;



n) indemniza iile stabilite în baza Legii nr. 341/2004, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 425 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia ia civil  din România,
cu modific rile i complet rile ulterioare, în anul 2023, pensiile de serviciu
stabilite în condi iile legii nu se actualizeaz  cu rata medie anual  a infla iei.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 685 alin. (10) din Legea nr. 567/2004
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan elor judec tore ti i
al parchetelor de pe lâng  acestea i al personalului care func ioneaz  în cadrul
Institutului Na ional de Expertize Criminalistice, cu modific rile i complet rile
ulterioare, în anul 2023, pensiile de serviciu stabilite în condi iile legii nu se
actualizeaz  cu rata medie anual  a infla iei.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 731 alin. (5) din Legea nr. 7/2006 privind
statutul func ionarului public parlamentar, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, în anul 2023, pensiile de serviciu stabilite în condi iile
legii nu se actualizeaz  cu rata medie anual  a infla iei.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 216/2015 privind
acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic i consular al
României, cu modific rile ulterioare, în anul 2023, pensiile de serviciu i pensiile
de urma  stabilite în condi iile legii nu se actualizeaz  cu rata medie anual  a
infla iei.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992 privind
organizarea i func ionarea Cur ii de Conturi, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, în anul 2023, pensiile de serviciu stabilite în condi iile
legii nu se actualizeaz  cu rata medie anual  a infla iei.
(7) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru
recunoa terea meritelor personalului medical participant la ac iuni medicale
împotriva COVID-19, cu modific rile i complet rile ulterioare, în anul 2023,
drepturile acordate potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2) i art. 5 din
aceea i lege nu se indexeaz  cu rata medie anual  a infla iei.
(8) Prin derogare de la art. 49 alin. (6) din Legea nr. 96/2006 privind statutul
deputa ilor i al senatorilor, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
în anul 2023 indemniza iile pentru limit  de vârst  stabilite în condi iile legii nu se
actualizeaz  cu rata medie anual  a infla iei.

IV. - La articolul III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurat  cu începere de la 6 martie
1945, precum i celor deportate în str in tate ori constituite în prizonieri i pentru
stabilirea unor m suri necesare aplic rii Ordonan ei Guvernului nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de c tre regimurile



instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pân  la 6 martie 1945
din motive etnice, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din
13 iulie 2022, litera b) se modific i va avea urm torul cuprins:
"  b)  începând  cu  data  de  1  ianuarie  2024, drepturile stabilite pentru copiii
persoanelor care s-au aflat în una dintre situa iile prev zute la art. 1 alin. (1) lit.
c) i g) din Ordonan a Guvernului nr. 105/1999, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, precum i pentru copiii prev zu i la art. 31 alin. (1) din
aceea i ordonan ." (copii persoanei care a fost refugiat , expulzat  sau
str mutat  în alt  localitate; a fost evacuat  din locuin a pe care o de inea;
copilul celui decedat, disp rut sau exterminat în trenul mor ii, în timpul
masacrelor îndreptate împotriva popula iei minoritare, în timpul deport rii în
ghetouri i lag re de concentrare din str in tate, în timpul priv rii de libertate în
locuri de deten ie sau în lag re de concentrare, în timpul refugierii, expulz rii
sau  str mut rii  în  alt  localitate,  în  timpul  evacu rii  din  locuin a  pe  care  o
de inea, în timp ce a f cut parte din deta amentele de munc  for at ).

V.  - Aplicarea prevederilor art. 210 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare, se
suspend  pân  la data de 1 ianuarie 2024 ( indemniza ii lunare pentru limit  de
vârst  acordate persoanelor care au de inut calitatea de primar, viceprimar,
pre edinte sau vicepre edinte al consiliului jude ean)

VI.  - Aplicarea prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului
profesionist operativ de interven ie din cadrul serviciilor civile care asigur
asisten  public  medical  de  urgen i  prim  ajutor  calificat,  publicat  în
Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  27  din  11  ianuarie  2021,  se  suspend
pân  la data de 1 ianuarie 2024( reducerea v stei standard de pensionare).

VII. - Aplicarea prevederilor art. 34-35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul
personalului feroviar, cu modific rile i complet rile ulterioare, se suspend
începând cu data de 1 ianuarie 2023 i pân  la data de 1 ianuarie 2024 (reducerea
varstei de pensionare).

Modificarea i completarea unor acte normative

I.  - Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicat  în Monitorul
Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  563  din  9  iulie  2019,  cu  modific rile  i
complet rile ulterioare, se modific i se completeaz  dup  cum urmeaz :
1. La articolul 86 alineatul (2), dup  litera b1) se introduce o nou  liter , lit. b2),
cu urm torul cuprins:
" b2) la data de 1 ianuarie 2023 - 1.785 lei;".( anterior 1.586 lei în 2022)

2. La articolul 86 alineatul (2), litera c) se modific i va avea urm torul cuprins:



" c) începând cu anul 2024, valoarea prev zut  la lit. b2) se majoreaz  cu rata
medie anual  a infla iei, la care se adaug  50% din cre terea real  a câ tigului
salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscu i în anul curent pentru
anul calendaristic anterior, comunica i de Institutul Na ional de Statistic .
Majorarea i data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigur rilor
sociale de stat."

3. La articolul 182 alineatul (1), partea introductiv i litera b1) se modific i vor
avea urm torul cuprins:
" (1) Prezenta lege intr  în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, cu excep ia:.  . . .

b1) art. 86 alin. (2) lit. c), care intr  în vigoare la data de 1 ianuarie 2024;".
4. La articolul 182 alineatul (1), dup  litera b2) se introduce o nou  liter , lit. b3),
cu urm torul cuprins:
" b3) art. 86 alin. (2) lit. b2), care intr  în vigoare la data de 1 ianuarie 2023;".

II Alineatul (1) al articolului 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de
indemniza ii i sporuri invalizilor, veteranilor i v duvelor de r zboi, publicat  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modific rile i
complet rile ulterioare, se modific i va avea urm torul cuprins:
" (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, invalizilor de r zboi, veteranilor de

zboi i v duvelor de r zboi li se acord  o indemniza ie dup  cum urmeaz :

a) invalizilor de r zboi:

-  1.950  de  lei  lunar,  pentru  marii  mutila i  i  cei  încadra i  în  gradul  I  de
invaliditate;
- 1.300 de lei lunar, pentru cei încadra i în gradul II de invaliditate;
- 1.170 de lei lunar, pentru cei încadra i în gradul III de invaliditate;
b) veteranilor de r zboi:
- 780 de lei lunar;
c) v duvelor de r zboi, dac  nu s-au rec torit:
- 780 de lei lunar."

PROIECT LEGE BASS 2023

I – Câ tigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur rilor
sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei ( 6095 în 2022).
II.– Cuantumul ajutorului de deces se stabile te, în condi iile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 6.789 lei (6095 în 2022);
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.395 lei (3048
în 2022).



HG nr.1447/2022
pentru stabilirea salariului de baz  minim brut pe ar  garantat în plat

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 salariul minim brut pe ar  garanta în plat  va
fi de 3000 lei.
În consecin  , începând cu data de 1 ianuarie 2023 nivelul minim al venitului lunar
asigurat înscris în contractul de asigurare social  încheiat în baza Legii nr.263/2010
este de 3000 lei (acesta nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de baz
minim  brut  pe  ar ,  garantat  în  plat ).-  urmeaz  procedura  de  notificare  a
asigura ilor pentru toate veniturile asigurate sub acest prag.( anterior 2500 lei)

Cota de contribu ie de asigur ri sociale datorat  de persoanele fizice care au
încheiat contract de asigurare social  este de 25%.
Cuantumul contribu iei de asigur ri sociale aferent acestui venit va fi de 750 lei/
lunar ( anterior 638 lei).

Pentru contractele încheiate în baza OUG nr.163/2020 salariul de 3000 lei va fi
utilizat pentru contractele încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2023. Pentru
contractele încheiate anterior acestei date se men ine valoarea din contractul
încheiat .

AL I PARAMETRI BUGETARI

Indemniza ia pentru înso itor în cazul pensionarilor de invaliditate încadra i în
gradul I de  invaliditate, este de 1.428 lei ( anterior 1.269 lei)

Cotele de contribu ii de asigur ri sociale, sunt urm toarele:

25%  - datorat  de c tre persoanele fizice care au calitatea de angaja i
sau  pentru care exist  obliga ia pl ii contribu iei de asigur ri sociale;

4%  - datorat  în cazul condi iilor deosebite de munc ;
8%  - datorat  în cazul condi iilor speciale de munc ;
21,25% datorat  de c tre persoanele fizice care realizeaz  venituri din

salarii i asimilate salariilor de la angajatori care desf oar  activit i în
sectorul construc ii i care se încadreaz  în condi iile prev zute la art. 60 pct.
5 din Legea nr. 227/2015, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Indicele de corec ie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de
1,41

Persoanele fizice care realizeaz  venituri din pensii datoreaz  contribu ie de
asigur ri sociale de s tate pentru partea care dep te suma lunar  de
4.000 lei.
Calculul contribu iei de asigur ri sociale de s tate se realizeaz  prin
aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentat  de partea ce
dep te suma lunar  de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.



Persoanele  fizice,  cu  venituri  din  pensii  mai  mici  de  4.000  lei,  beneficiaz  de
asigurare în sistemul asigur rilor sociale de s tate f  plata contribu iei de
asigur ri sociale de s tate.
Venitul impozabil lunar din pensii se stabile te prin deducerea din venitul
din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei i, dup  caz, a
contribu iei de asigur ri sociale de s tate datorat .
Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse
impozit rii cu 10%.


