ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea unor acte normative

Întrucât Programul de guvernare 2017 - 2020 conține prevederi referitoare la adoptarea, în anul 2018,
a unor măsuri privind majorarea valorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de
pensii și a indemnizaţiei sociale pentru pensionari;
Dat fiind că, la fundamentarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat sunt
necesare ca aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative;
Luând în considerare reglementările din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora majorările anuale ale valorii punctului de
pensie prevăzute de lege reprezintă praguri minime urmând ca valori superioare ale punctului de
pensie să poată fi stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat;
Întrucât politica bugetară trebuie să respecte anumite angajamente în ceea ce privește deficitul
bugetar și să fie în deplin acord cu noile modificări legislative din domeniul fiscal care conduc la
menținerea în valoare absolută a veniturilor acumulate în conturile individuale ale participanților la
pilonul II de pensii;
Dat fiind grupul țintă căruia i se adresează și anume, pensionarii sistemului public de pensii,
participanții la fondurile private de pensii, părinții activi pe piața muncii și categoriile defavorizate
ale populației,
Luând în considerare că măsurile de protecție socială propuse au consecințe pozitive pentru
beneficiarii sistemului public de pensii din România și sunt menite să vină în sprijinul populației, atât
prin majorarea unor drepturi sociale acordate, cât și prin menținerea unora, fără a periclita bunăstarea
socială a acestora.
Potrivit Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, cuantumul beneficiilor de asistență socială se
stabilește în raport cu Indicatorul Social de Referință a cărui valoare este prevăzută de Legea nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare.
Astfel, beneficiile de asistență socială, inclusiv alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale sau
prestațiile destinate persoanelor cu dizabilități sunt stabilite în raport de Indicatorul Social de
Referință, singurul beneficiu care nu are această raportare fiind constituit de indemnizația pentru
creșterea copilului prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010.

Întrucât, în acordarea beneficiilor de asistență socială este necesar să existe un mod unitar de
abordare și o corelare cu măsurile din domeniul ocupării, astfel încât beneficiile de asistență socială
să nu determine un grad ridicat de dependență al beneficiarilor;
Având în vedere cele prezentate anterior, se impune și corelarea cuantumului minim al indemnizației
pentru creșterea copilului cu celelalte beneficii de asistență socială și raportarea acesteia la
Indicatorul Social de Referință.
Întrucât prin Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune a fost instituit un nou beneficiu
de asistență socială prin consolidarea ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei și a
ajutorului pentru încălzirea locuinței, iar aplicarea acestuia, propusă din aprilie 2018, depinde de
realizarea Sistemului Național Informatic al Asistenței Sociale și de capacitatea autorităților
administrației publice locale de a asigura prelucrarea informatică a datelor privind solicitanții și
verificarea criteriilor de eligibilitate.
Deoarece din punct de vedere administrativ atât la nivel central cât și la nivel local nu pot fi finalizate
procedurile de implementare și având în vedere că noile drepturi nu vor putea fi acordate în condițiile
în care cele anterioare vor înceta de drept, pentru a nu se crea probleme sociale ce afectează
aproximativ 600.000 familii și persoane singure beneficiare este imperios necesară modificarea
termenului de aplicare a Legii nr.196/2016.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de
urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I – (1) Începând cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare, valoarea punctului de pensie, se majorează cu 10% şi este de 1.100 lei.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu
modificările ulterioare, în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru
pensionari, este de 640 lei.

ART. II – Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României Partea I nr. 482 din 18 iulie 2007 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondul de pensii este de 3,75%”.
ART. III - Alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 9/2017 privind unele măsuri
bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 79 din 30 ianuarie 2017, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017, se abrogă.
Art. IV –Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară
pentru creșterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10
decembrie 2010, aprobată prin Legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează, după cum urmează:
1. Alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Cuantumul indemnizației lunare prevăzută la alin.(1) este de 85% din media veniturilor nete
realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al
indemnizației nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare
de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, denumit, în continuare ISR și nici mai mare de
8500 lei.”.”
2. După alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alin. (21) cu următorul
cuprins:
” (21) Valoarea indicatorului social de referinţă este cea prevăzută la art.331 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare.”
3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
” Art. 5 - Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu cuantumul
minim al acesteia pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi,
începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.”

4. Alineatul (4) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
” (4) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei lunare
prevăzut la art. 2 alin. (2) se majorează cu cuantumul minim al acesteia, pentru fiecare dintre copii,
începând cu cel de-al doilea.”
5. Modificările și completările prevăzute la punctele 1-4 se aplică începând cu drepturile
aferente lunii ianuarie 2018.
Art. V – Articolul 97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 882 din 3 noiembrie 2016, se modifică și va avea
următorul cuprins:
” Art. 97 - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2019, cu excepția art. 95, care intră în
vigoare la data de 1 februarie 2019.”
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