
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2008 

pentru modificarea unor acte normative din domeniul social a fost publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 661 din 22.09.2008. 

Avand in vedere ca indemnizatia pentru insotitor este un drept conferit ca urmare a 
calitatii de asigurat si reprezinta o forma de protectie sociala, dreptul la asigurari sociale 
este garantat de stat si se cuvine pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite. 
Luand in considerare faptul ca indemnizatia pentru insotitor in cazul pensionarilor de 
invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate trebuie sa se stabileasca in mod similar cu 
pensia de invaliditate de care beneficiaza aceasta categorie de pensionari, prin raportare 
la valoarea punctului de pensie, situatie care se doreste a fi reglementata prin prezenta 
ordonanta de urgenta, intrucat asigurarea respectarii prevederilor Programului de 
guvernare cu privire la majorarea pensiilor, cresterea puterii de cumparare a 
pensionarilor, reducerea saraciei si a marginalizarii sociale si categoria de persoane careia 
i se adreseaza aceste masuri necesita adoptarea unor reglementari de natura legislativa 
care sa conduca la indeplinirea acestor obiective, elemente ce constituie situatii 
extraordinare si vizeaza interesul public, a caror reglementare nu poate fi amanata, in 
temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 

Art. I. — Articolul 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte 
drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 
din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum 
urmeaza: 
1. Alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
�
„(2) Indemnizatia pentru insotitor este in cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct
�
de pensie, stabilita anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, potrivit art. 80.”
�
2. Alineatul (3) se abroga.
�

Art. II. — (1) Valoarea punctului de pensie stabilita prin Ordonanta Guvernului nr. 
26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, 
aprobat prin Legea nr. 387/2007, se aplica incepand cu data de 1 octombrie 2008. 
(2) Pentru mentinerea echilibrului bugetar, bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 
2008 se majoreaza la venituri si la cheltuieli cu suma de 520 de milioane lei. 

Art. III. — (1) Cheltuielile totale ale bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2008, 
aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu 
modificarile ulterioare, se diminueaza cu suma de 250 de milioane lei, din care 140 de 
milioane lei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. 
(2) Excedentul bugetului asigurarilor pentru somaj in urma diminuarii prevazute la alin. 
(1) se majoreaza cu 250 de milioane lei, din care 140 de milioane de lei la Fondul de 
garantare pentru plata creantelor salariale si 110 de milioane lei la sistemul asigurarilor 
pentru somaj. 



  
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

Art. IV. — (1) Incepand cu data de 1 noiembrie 2008, in subordinea Ministerului 
Muncii, Familiei si Egalitatii de Șanse functioneaza Agentia Nationala pentru Prestatii 
Sociale, cu un numar de 1.041 de posturi, care se asigura prin reorganizarea directiilor de 
munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti si prin preluarea a 400 de 
posturi de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 
(2) Posturile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, personalul care ocupa posturile supuse 
reorganizarii se preiau, pe baza de protocol, in care se va stabili structura posturilor 
redistribuite potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si cheltuielile de 
personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzand toate drepturile salariale prevazute 
de lege. 
(3) Prezenta ordonanta de urgenta modifica numarul maxim de posturi reglementat prin 
actele normative in care acesta era prevazut. 

Art. V. — (1) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca, la 
propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, modificarile ce decurg 
din prezenta ordonanta de urgenta in structura si volumul bugetelor implicate. 
(2) Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Șanse sa detalieze 
influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute in prezenta ordonanta de 
urgenta in bugetele implicate, precum si in anexele la acestea. 

PRIM-MINISTRU
�
CALIN POPESCU-TARICEANU
�
Contrasemneaza:
�
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
�
Paul Pacuraru
�
Ministrul economiei si finantelor,
�
Varujan Vosganian
�
Bucuresti, 18 septembrie 2008.
�
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