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EXTRAS 
 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 168 din 8 decembrie 2022 

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

…… 
ART. VIII 
    (1) Pentru pensiile militare de stat recalculate, precum şi pentru cele stabilite până la data de 
31.12.2017, cuantumurile brute indexate potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 
privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează suplimentar, 
din oficiu, astfel: 
    a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 7,4%, fără să depăşească 3.154 lei; 
    b) între 3.001 lei şi 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 5,1%, fără să depăşească 4.573 lei; 
    c) între 4.401 lei şi 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 3,9%, fără să depăşească 5.981 lei; 
    d) între 5.801 lei şi 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 3,1%, fără să depăşească 7.388 lei; 
    e) între 7.201 lei şi 8.600 lei, se indexează cu 2,6%, fără să depăşească 8.782 lei; 
    f) între 8.601 lei şi 10.000 lei, se indexează cu 2,1%, fără să depăşească 10.000 lei. 
    (2) Pentru pensiile militare de stat stabilite începând cu data de 1.01.2018, cuantumurile brute 
indexate potrivit art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
se indexează suplimentar, din oficiu, astfel: 
    a) până la 3.000 lei inclusiv, se indexează cu 3,8%, fără să depăşească 3.076 lei; 
    b) între 3.001 lei şi 4.400 lei inclusiv, se indexează cu 2,5%, fără să depăşească 4.485 lei; 
    c) între 4.401 lei şi 5.800 lei inclusiv, se indexează cu 1,9%, fără să depăşească 5.888 lei; 
    d) între 5.801 lei şi 7.200 lei inclusiv, se indexează cu 1,5%, fără să depăşească 7.295 lei; 
    e) între 7.201 lei şi 8.600 lei, se indexează cu 1,3%, fără să depăşească 8.687 lei; 
    f) între 8.601 lei şi 10.000 lei, se indexează cu 1%, fără să depăşească 10.000 lei. 
…… 
ART. X 
    (1) În anul 2023 se acordă 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 lei, astfel: 
    a) în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv; 
    b) în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv; 
    c) în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv. 
    (2) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se plăteşte în două tranşe, în lunile ianuarie 2023, 
respectiv octombrie 2023, astfel: 
    a) în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv; 
    b) în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei şi 2.000 lei inclusiv; 
    c) în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei şi 3.000 lei inclusiv. 
…… 

 
Notă: Documentul a fost publicat în M.Of. al României, Partea I. NR. 1186 din 9 decembrie 2022 

 


