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*) Not CTCE:

*) Forma consolidat a ORDONANEI DE URGEN nr. 6 din 18
februarie 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 107 din 23
februarie 2009, la data de 17 aprilie 2018 este realizat prin
includerea modificrilor i completrilor aduse de: LEGEA nr.
118 din 30 iunie 2010; LEGEA nr. 293 din 21 decembrie 2011;
ORDONANA DE URGEN nr. 57 din 9 decembrie 2015; LEGEA nr. 339
din 18 decembrie 2015; ORDONANA DE URGEN nr. 2 din 6 ianuarie
2017; ORDONANA DE URGEN nr. 82 din 8 noiembrie 2017.
Con!inutul acestui act apar"ine exclusiv S.C. Centrul
Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam# $i nu este un
document cu caracter oficial, fiind destinat inform%rii
utilizatorilor.
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Titlul ordonan:ei de urgen;< a fost modificat de alin. (1)
al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicat= în
MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010, astfel: <<De la
data intr>rii în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor
normative în vigoare, sintagma "pensie social? minim@ garantatA"
se înlocuieBte cu sintagma "indemnizaCie socialD pentru
pensionari">>.
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Luând în considerare cO printre obiectivele prioritare
stabilite în cadrul Programului de guvernare pentru perioada
2009-2012 se numPrQ Ri introducerea pensiei sociale minime ca
mSsurT de reducere a sUrVciei Wi de îmbunXtYZire a standardului
de via[\ al popula]iei,
având în vedere c^ nivelul unor pensii din sistemul public
se situeaz_ înc` sub nivelul veniturilor care sa permitb
beneficiarilor un trai decent,
cinând seama de necesitatea de a îmbundtefi sistemul de
protecgie socialh în concordanij cu prioritklile namionale,
astfel încât sn fie încurajato solidaritatea cu persoanele cele
mai vulnerabile,

în scopul de a evita excluderea social a unei p ri dintre
pensionarii sistemului public de pensii, care reprezint o
categorie defavorizat de persoane în contextul crizei economice
actuale, i pentru asigurarea unui venit minim de subzisten,
avându-se în vedere situaia economic
i social din România,
având în vedere categoria special de persoane care face
obiectul acestei m suri, constituit din beneficiari ai
sistemului public de pensii, ale cror venituri se situeaz sub
limita minim, dincolo de care pot interveni marginalizarea
social i srcia,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia României,
republicat,
Guvernul României adopt prezenta ordonan de urgen.
ART. 1
(1) Începând cu data intrrii în vigoare a prevederilor
prezentei ordonane de urgen se instituie indemniza!ia social"
pentru pensionari**).
(2) Începând cu anul 2010, nivelul indemniza#iei sociale
pentru pensionari**) se stabile$te, anual, prin legea bugetului
de stat %i poate fi doar majorat prin legile de rectificare a
bugetului de stat, în raport cu evolu&ia indicatorilor
macroeconomici 'i cu resursele financiare.
(3) Pentru anul 2009, nivelul indemniza(iei sociale pentru
pensionari**) este de 300 lei începând cu data de 1 aprilie 2009
)i de 350 lei începând cu data de 1 octombrie 2009*).
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*) Not4 CTCE:
A se vedea 5i alin. (2) 6i (3) ale art. 7 din LEGEA nr. 118
din 30 iunie 2010 publicat7 în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30
iunie 2010, care prev8d urm9toarele: "De la data intr:rii în
vigoare a prezentei legi, nivelul indemniza;iei sociale pentru
pensionari, acordat< potrivit Ordonan=ei de urgen>? a Guvernului

nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate,
aprobat@ prin Legea nr. 196/2009, nu va fi mai micA de 350 lei.
(3) De la data intrBrii în vigoare a prezentei legi, nivelul
indemnizaCiei sociale pentru pensionari prevDzute la alin. (2)
se stabileEte anual, prin legile bugetare, Fi poate fi
modificat, în raport cu evoluGia indicatorilor macroeconomici Hi
cu resursele financiare".
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Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie
2010 publicat] în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010,
de la data intr^rii în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul
actelor normative în vigoare, sintagma "pensie social_ minim`
garantata" se înlocuiebte cu sintagma "indemnizacie sociald
pentru pensionari".

 


1. Conform art. 38 din LEGEA nr. 293 din 21 decembrie 2011,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 22 decembrie 2011, în
anul 2012, nivelul indemnizaiei sociale pentru pensionari,
prevzut de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 6/2009
privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobat
prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.
2. Conform art. 50 din LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 19 decembrie 2015, în
anul 2016, nivelul indemnizaiei sociale pentru pensionari,
prevzut de Ordonan a de urgen!" a Guvernului nr. 6/2009
privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobat#
prin Legea nr. 196/2009, este de 400 lei.
3. Conform alin. (2) al art. 2 din ORDONAN$A DE URGEN%& nr.
2 din 6 ianuarie 2017, publicat' în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din
6 ianuarie 2017, începând cu 1 martie 2017, nivelul
indemniza(iei sociale pentru pensionari, prev)zut* de Ordonan+a
de urgen,- a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei
sociale minime garantate, aprobat. prin Legea nr. 196/2009, cu
modific/rile ulterioare, este de 520 lei.
4. Conform alin. (2) al art. I din ORDONAN0A DE URGEN12 nr.
82 din 8 noiembrie 2017, publicat3 în MONITORUL OFICIAL nr. 902
din 16 noiembrie 2017, prin derogare de la prevederile art. 1
alin. (2) din Ordonan4a de urgen56 a Guvernului nr. 6/2009
privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobat7
prin Legea nr. 196/2009, cu modific8rile ulterioare, în perioada
1 iulie- 31 decembrie 2018 nivelul indemniza9iei sociale pentru
pensionari este de 640 lei.
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ART. 2
(1) BeneficiazD de indemnizaEia socialF pentru pensionari,
pensionarii sistemului public de pensii Gi pensionarii
sistemului militar de pensii cu domiciliul în România,
indiferent de data înscrierii la pensie, dacH nivelul
cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat în platI, se situeazJ sub
nivelul indemnizaKiei sociale pentru pensionari.
---------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 41
din ORDONANLA DE URGENMN nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicatO
în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.
(2) IndemnizaPia socialQ pentru pensionari**) se determinR
ca diferenST între nivelul prevUzut la art. 1 Vi nivelul
cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în platW, stabilit în
conformitate cu Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de

pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modific rile i
completrile ulterioare.
(3) Diferena prevzut la alin. (2) se suport de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei,
Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice, respectiv prin
bugetele Ministerului Ap r rii Na ionale, Ministerului
Afacerilor Interne i al Serviciului Român de Informaii.
---------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. 41
din ORDONANA DE URGEN nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicat
în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.
(4) În cazul pensionarilor care beneficiaz de pensie de
urma, indemnizaia social pentru pensionari**), calculat
potrivit prevederilor alin. (2), se acord fiecrui urma în
parte.
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Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie
2010 publicat& în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010,
<<De la data intr'rii în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul
actelor normative în vigoare, sintagma "pensie social( minim)
garantat*" se înlocuie+te cu sintagma "indemniza,ie socialpentru pensionari">>.
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ART. 3
(1) În situa8ia persoanelor care beneficiaz9, prin cumul,
atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul
public, cât :i de pensie din sisteme neintegrate acestuia,
precum ;i de drepturi stabilite <i pl=tite de sistemul public de
pensii în baza unor legi speciale, la acordarea indemniza>iei
sociale pentru pensionari**) se are în vedere nivelul
cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri.
(2) Indemniza?ia social@ pentru pensionari**) se acordA
numai în situaBia în care veniturile prevCzute la alin. (1),
însumate, se situeazD sub nivelul prevEzut la art. 1.
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Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie
2010 publicatP în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010,
<<De la data intrQrii în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul
actelor normative în vigoare, sintagma "pensie socialR minimS
garantatT" se înlocuieUte cu sintagma "indemnizaVie socialW
pentru pensionari">>.
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ART. 4

Drepturile acordate potrivit prevederilor prezentei
ordonane de urgen  cu titlu de indemnizaie social pentru
pensionari**) se stabilesc i se pltesc de ctre Casa Naional
de Pensii i Alte Drepturi de Asigur ri Sociale, prin casele
teritoriale de pensii, i se eviden iaz distinct pe talonul de
pensie.



Conform alin. (1) al art. 7 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie
2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010,
de la data intrrii în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul
actelor normative în vigoare, sintagma "pensie social minim
garantat" se înlocuiete cu sintagma "indemnizaie social
pentru pensionari".
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ART. 5
Prevederile prezentei ordonan+e de urgen,- se completeaz. cu
cele ale Legii nr. 19/2000, cu modific/rile 0i complet1rile
ulterioare.
ART. 6
(1) Sistemele de asigur2ri sociale neintegrate sistemului
public de pensii vor pune la dispozi3ia Casei Na4ionale de
Pensii Publice 5i la dispozi6ia caselor sectoriale de pensii ale
Ministerului Ap7r8rii Na9ionale, Ministerului Afacerilor Interne
:i Serviciului Român de Informa;ii toate informa<iile necesare
solicitate de aceasta în vederea aplic=rii prevederilor
prezentei ordonan>e de urgen?@.
(2) Procedura, tipurile de informaAii, termenele Bi
modalitCDile concrete de comunicare se vor stabili prin protocol
încheiat între Casa NaEionalF de Pensii Publice Gi la dispoziHia
caselor sectoriale de pensii ale Ministerului ApIrJrii
NaKionale, Ministerului Afacerilor Interne Li Serviciului Român
de InformaMii Ni fiecare dintre sistemele de asigurOri sociale
neintegrate sistemului public de pensii.
---------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 41 din ORDONANPA
DE URGENQR nr. 57 din 9 decembrie 2015, publicatS în MONITORUL
OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.
ART. 7
Prezenta ordonanTU de urgenVW intrX în vigoare începând cu
luna aprilie 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul muncii,
familiei i proteciei sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finan elor publice,
Bogdan Alexandru Drgoi,
secretar de stat
Bucureti, 18 februarie 2009.
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