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    Având în vedere efectele negative ale crizei economice şi dificultăţile 

în asigurarea lichidităţilor pentru desfăşurarea activităţilor specifice, 

înăsprirea condiţiilor de creditare şi accesul limitat la creditare şi 

garantare care fac imposibilă asigurarea în integralitate a stocurilor de 

combustibil pentru operatorii economici producători de energie termică 

pentru încălzirea populaţiei, aflaţi sub autoritatea Departamentului pentru 

Energie şi a unor consilii judeţene sau locale, 

    având în vedere faptul că pornirea instalaţiilor de termoficare pentru 

asigurarea cu agent termic a populaţiei, precum şi creşterea consumului 

prognozat de energie electrică şi termică pe perioada iernii vor determina 

creşterea consumurilor medii zilnice şi lunare de cărbune şi păcură, 

îngreunând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili, se impune 

asigurarea necesarului de cărbune şi păcură pentru funcţionarea în condiţii 

de siguranţă a Sistemului electroenergetic naţional. 

    În scopul diminuării eforturilor financiare mari pentru producătorii de 

energie termică şi electrică pentru achiziţionarea combustibilului, care ar 

avea influenţe negative asupra preţului de cost suportat de către populaţie 

la energie termică şi electrică, precum şi necesitatea asigurării consumului 

de energie electrică, precum şi a agentului termic pentru populaţie pentru 

perioada friguroasă, se impune luarea unor măsuri imediate. 

    Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 437/2013 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III 

alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor 

art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările 

ulterioare, 

    în vederea conformării cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 437/2013, 

se impune stabilirea unor indici de corecţie diferiţi. 

    Ţinând cont că scopul acordării indicelui de corecţie este acela de a 

asigura venituri diferite în funcţie de anul pensionării, utilizând câştigul 

salarial mediu brut realizat şi valoarea punctului de pensie, 

    pentru respectarea obligaţiilor statului român şi evitarea deteriorării 

imaginii României pe plan extern, se impune asigurarea resurselor bugetare 

aprobate pe anul 2013 unor ordonatori principali de credite ai bugetului de 

stat în vederea respectării angajamentelor asumate prin acorduri 

internaţionale, ratificate prin legi. 

    Având în vedere intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2014, a cadrului 

normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene, respectiv Directiva 2013/36/UE 

cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi 

supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de 

investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a 

Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE şi Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele 

prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, acte legislative a căror 

aplicare şi implementare trebuie asigurată concomitent la nivelul statelor 

membre, 



    în contextul în care Regulamentul (UE) nr. 575/2013 este de directă 

aplicare în toate statele membre începând cu data de 1 ianuarie 2014, devine 

imperios necesar ca transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională 

primară şi secundară a Directivei 2013/36/UE să se realizeze până la finele 

anului 2013, în scopul evitării declanşării procedurii în constatarea 

neîndeplinirii obligaţiilor asumate în calitate de stat membru al Uniunii 

Europene, precum şi a situaţiei de incertitudine juridică, generată de 

incidenţa în domeniul cerinţelor prudenţiale aplicabile instituţiilor de 

credit şi firmelor de investiţii a unor prevederi contradictorii, respectiv 

ale Regulamentului UE, aplicabil în mod direct începând cu data de 1 

ianuarie 2014 şi ale legislaţiei naţionale actuale. 

    Pentru a nu fi afectat obiectivul de realizare a pieţei interne a 

Uniunii Europene, ţinând cont de faptul că adoptarea acestor măsuri 

legislative este de natură să evite consecinţele negative ce s-ar produce 

asupra concurenţei la nivelul instituţiilor de credit în ceea ce priveşte 

cerinţele de capital, precum şi înregistrarea de disfuncţionalităţi în 

activitatea instituţiilor de credit în România care ar perturba mecanismele 

administrative şi funcţionale în cadrul grupurilor financiare din care 

acestea fac parte, 

    întrucât aceste elemente vizează interesul public general şi constituie 

o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi 

amânată, 

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

    CAP. I 

    Măsuri bugetare 

 

    ….. 

    ART. IV 

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 

2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, cu modificările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

    1. La articolul III, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 

 

    2. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu 

următorul cuprins: 

    "Art. IV. - (1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au 

deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de 

corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform 

prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, este: 

    a) 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au 

deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv; 

    b) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au 

deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv; 

    c) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie sau deschis 

în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv. 

    (2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecţie 

se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data 

înscrierii iniţiale la pensie. 

    (3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de 

corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 

2013." 

     



 

……….. 
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