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PRECIZĂRI 

cu privire la aplicarea prevederilor  O.U.G. nr.168/2022 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

referitoare la drepturile prevăzute de legile cu caracter special 

În anul 2023 se menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2022: 

 

a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completarile ulterioare; 

b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și 

văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) 

din această lege; 

c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și 

văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

d) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare; 

e) indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 

motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

f) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care 

au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și 

completările ulterioare; 

g) indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber 



 

  
 

 

 

  

profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată; 

k) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor 

lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare. 

n) indemnizațiile stabilite în baza Legii  nr. 341/2004 cu modificările și completările ulterioare. 

 

Indemnizațiile acordate copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice, care au drepturile deja 

stabilite prin hotărâri emise în cursul anului 2021, respectiv în anul 2022 cât și drepturile care urmează a se stabili prin 

hotărâri ce vor fi emise în cursul anului 2023, se vor acorda şi se vor plăti începând cu data de 1 ianuarie 2024 

(art.XXI din OUG nr.168/2022). 

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se 

acordă o indemnizaţie după cum urmează: 

 

a) invalizilor de război: 

- 1.950 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate; 

- 1.300 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate; 

- 1.170 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate; 

 

b) veteranilor de război: 

- 780 de lei lunar; 

 

c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit: 

- 780 de lei lunar. 

     Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul 

 
  


