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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENATUL 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială  

 
Nr.4c-9/1101  Nr.XXVII/263 

 
Bucureşti, 12 decembrie 2022 

 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat  

pe anul 2023 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaților și Comisia pentru muncă, 

familie şi protecţie socială a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi 

avizare, cu proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2023, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 757/2022, respectiv  

nr. L 778/2022. 

 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul activităților comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii comisiilor reunite au 

examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa comună din 12 

decembrie 2022. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost admise. Acestea se regăsesc în anexa care face parte din 

prezentul aviz. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Deputat Adrian Solomon 
PREŞEDINTE, 

Senator Ion Rotaru 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/ alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1.  
 
CAPITOLUL III - Dispoziţii finale 
 
Articol nou 
 
 
 
 
 
 
 
 
b2) la data de 1 ianuarie 2023 - 1.785 
lei; 
c) începând cu anul 2024, valoarea 
prevăzută la lit. b2) se majorează cu rata 
medie anuală a inflaţiei, la care se 
adaugă 50% din creşterea reală a 
câştigului salarial mediu brut realizat, 
indicatori definitivi, cunoscuţi în anul 
curent pentru anul calendaristic 
anterior, comunicaţi de Institutul 
Naţional de Statistică. Majorarea şi 
data de acordare se stabilesc anual

 
După art. 17 se introduc două noi 
articole, art.171 și art.172, cu următorul 
cuprins: 
 
”Art.171. – La articolul 86 alineatul (2) 
din Legea nr. 127/2019 privind 
sistemul public de pensii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu 
modificările și completările ulterioare, 
literele b2) și c) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„b2) la data de 1 ianuarie 2023 - 1.871 
lei; 
c) începând cu 1 ianuarie 2024, anual, 
valoarea prevăzută la lit. b2) se 
majorează cu rata medie anuală a 
inflaţiei, la care se adaugă 58,5% din 
creşterea reală a câştigului salarial 
mediu brut realizat, indicatori 
definitivi, cunoscuţi în ultimele 12 luni 
anterioare adoptării legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat, 
comunicaţi de Institutul Naţional de 

 
Majorarea punctului de pensie, de la 1 
ianuarie 2023, cu 18% este măsura 
corectă în raport cu realitatea actuală, în 
vederea refacerii puterii de cumpărare a 
pensionarilor. Punctul de pensie va 
ajunge astfel la 1871 lei de la 1 ianuarie 
2023. Impact bugetar – 5 miliarde lei. 
 
Sursa de finanțare - subvenții de la 
bugetul de stat prin redistribuiri de 
la Capitolul Transferuri Anexa 3/65 
Ministerul Finanțelor Acțiuni Generale
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prin legea bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 

Statistică. Majorarea se stabilește prin 
legea bugetului asigurărilor sociale de 
stat.” 
 
Autori – deputați şi senatori neafiliați: 
Violeta Alexandru 
Alexandru Kocsis 
Bogdan Bola 
Adrian Miuțescu 
Antonel Tănase 
Ionel Dancă 
Ion Ștefan 
Ludovic Orban 
Constantin Șovăială 
Gabriel Plăiașu 
Daniel Rusu 
Claudiu Chira 
George Ionescu 
Adrian Oros 

2. Anexa nr. 1/03 
Capitolul 4200 
Subcapitolul 03 
Subvenții primite de la alte nivele ale 
administrației publice 

Plata drepturilor bănești începând 
cu 1 ianuarie 2023, respectând 
articolul III, litera b) din Legea nr. 
210/2022 (începând cu data de 1 
ianuarie 2023, drepturile stabilite 
pentru copiii persoanelor care s-au aflat 
în una dintre situațiile prevăzute la art. 
1 alin. (1) lit. c) și g), precum și pentru 
copiii prevăzuți la art. 3^1 alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare) 

Plata drepturilor bănești începând 
cu 1 ianuarie 2023, respectând 
articolul III, litera b) din Legea nr. 
210/2022 (începând cu data de 1 
ianuarie 2023) 

  
Sunt oameni care au supraviețuit 
ororilor din ghetouri și lagăre de 
concentrare din străinătate și din țară, 
au fost chinuiți în detașamentele de 
muncă forțată sau au supraviețuit 
trenului morții. În cazul celor care nu au 
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846.000 mii lei

  
Autori: Remus Negoi, Stelian Ion, 
Eugen Terente - Grupurile 
parlamentare USR 

supraviețuit, Legea nr. 154/2021 
acordă plata unor compensații lunare 
copiilor lor. Sunt multe persoane, care 
așteaptă încă să primească 
compensațiile bănești prevăzute de lege 
pentru persoanele persecutate de 
regimurile instaurate în România, cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până 
la 6 martie 1945 din motive etnice. 
Este o obligație a statului român de a 
acorda aceste drepturi celor care au 
avut de suferit și urmașilor lor, fără a se 
proroga, din nou, termenul de plată. 
Este obligația statului român de a 
despăgubi aceste persoane începând cu 
data de 1 ianuarie 2023. 

  
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației 
(anexa nr. 3/28) la capitolul ‚Locuințe, 
Servicii și Dezvoltare Publică’, Titlul 
51 ‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 38 ‚ 
Programul Național de Dezvoltare 
Locală (Etapa I) Cod 1284, cu suma de 
846.000 mii lei. 
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3.  
Anexa nr. 2/03 - pag. 5 
Capitolul 6803, Grupa/Titlul 57, art. 
01, II. Credite bugetare 
  
Anexa nr. 2/03 - pag. 5 
Subcapitol 03, II. Credite bugetare 

 
112.455.000 mii lei 

  
Autori: Cristian Seidler, Oana Toiu, 
Monica Berescu, Stefan Palarie, Irineu 
Darau – grupurile parlamentare USR 

 
Conform CNPP, în fiecare lună se află 
în plată peste 5,25 de milioane de 
puncte de pensie. La nivelul unui an, 
suma punctelor de pensie plătite 
depășește așadar 63 de milioane. 
Valoarea unui punct de pensie fiind de 
1.785 de lei, conform proiectului de 
lege a BASS, suma necesară plății 
pensiilor este de cel puțin 112.455.000 
mii lei. Cu toate acestea proiectul legii 
BASS prevede alocări de doar 
107.936.199 mii lei. Pentru a putea 
plăti integral pensiile din sistemul 
public în anul 2023 e nevoie de o 
suplimentare a cheltuielilor cu cel puțin 
4.518.801 mii lei, inclusiv pentru a 
putea începe recalcularea pensiilor. 
 

 

4.  
Anexa nr. 1/03 – pagina 2 
Capitolul 4100, Subcapitolul 03 
IV.SUBVENTII 
Capitolul 4200, Subcapitol 03 
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 
Capitolul 4203, Subcapitol 24 
Subventii primite de bugetul 
asigurarilor sociale de stat 
 

15.264.826 mii lei 
  

Autori: Cristian Seidler,  
Oana Toiu,  
Monica Berescu,  
Stefan Palarie,  
Irineu Darau – grupurile parlamentare 
USR 

 
Având în vedere nevoia de 
suplimentare a cheltuielilor cu cel puțin 
4.518.801 mii lei, e nevoie de o 
suplimentare a subvenției prevăzută a fi 
primită de bugetul asigurărilor sociale 
de stat de la bugetul de stat, cu aceeași 
sumă. 

 

 


		2022-12-12T13:02:31+0200
	Vladescu Lidia-Ana




