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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi transmis Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială care sunt sesizate în fond, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.168/2022 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. P.L.x. 43/2023 din 08 februarie 2023, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/50/2023 din 08 februarie 2023. 

 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.7718/07.12.2022 avizează favorabil 
prezentul proiect de act normativ cu observații. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1361/09.12.2022, avizează favorabil proiectul de 
ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 06 
februarie 2023. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. Principalele 
măsuri privind salarizarea vizează, pentru anul 2023, menţinerea cuantumul sporurilor, 
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare 
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru 
luna decembrie 2022, indemnizaţia de hrană rămâne la nivelul lunii decembrie 2022. În 2023, 
sporurile din sistemul bugetar rămân în cuantumul acordat pentru luna decembrie 2022, iar orele 
suplimentare vor fi compensate cu zile libere. Începând cu 1 ianuarie 2023, se majorează cu 10% 
cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de 
încadrare lunară faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, pentru personalul plătit din 
fonduri publice. Majorarea nu va depăşi valoarea nominală pentru anul 2022 prevăzută în 
anexele la Legea-cadru nr.153/2017. În anul 2023, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de 
demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora rămân la nivelul aferent lunii decembrie 2022. 
Tot de la 1 ianuarie 2023, salariul minim în sectorul construcţii se majorează de la 3.000 de lei la 
4.000 de lei. Nu se vor acorda premii, decât pentru sportivii şi colectivele tehnice cu rezultate 
deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, precum şi pentru elevii, 
studenţii, cercetătorii şi profesorii îndrumători cu rezultate la olimpiadele 
internaţionale/concursurile internaţionale şi naţionale. Măsurile sociale vizează majorarea valorii 
punctului de pensie se majorează de la 1.586 la 1.785 lei, adică cu 12,5%. De asemenea, se va 
acorda un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul 
pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite 
de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici 
sau egale cu 3.000 de lei. Pensiile militare de stat se indexează cu un procent cuprins între 12,5% 
- 1%, în funcţie de data stabilirii dreptului la pensie, pentru acoperirea ratei medii anuale a 
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inflaţiei. Cea de-a 13-a indemnizaţie se acordă, începând cu luna ianuarie 2023, persoanelor cu 
dizabilităţi care beneficiază în mod excepţional de o indemnizaţie compensatoare. 
 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 28 februarie 2023. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor BENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Narcis-Ionel Rebedea 


