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                                                   A  V  I  Z 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei nr. 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară 

 

 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată 

spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 

nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 

ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, înregistrată sub 

nr. 4c-1/145 din 14 aprilie 2021. 
 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, 

în şedinţa din 12 aprilie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                            

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  
 

Potrivit reglementărilor art. 62, art. 54 alin. (3) teza I și art. 131 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 

iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 9 noiembrie 2021, desfășurată 

atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru 

alți membri. 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.14 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, în sensul de a permite plata unei sume, procent de 

15% din indemnizaţia fixă lunară a directorilor generali/directorilor membrilor 

adunărilor generale ale acţionarilor remuneraţi, pe şedinţă şi pentru mai mult de o 

şedinţă într-o lună, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate. 

Membrii Comisiei au analizat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea                     

de motive, punctul de vedere negativ al Guvernului, transmis cu adresa                       

nr. 632 din 30 martie 2021, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii 

şi propuneri, transmis cu adresa nr. 104 din 11 martie 2021, precum și  avizul 

nefavorabil al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa nr. 2252 din              

5 martie 2021.  

Astfel, conform avizului Consiliului Economic și Social inițiativa 

legislativă nu trebuie adoptată întrucât prevederile acesteia nu au la bază o logică 

economică, mai ales că statul deja plătește persoanei desemnate în Adunarea Generală 

a Acționarilor (A.G.A.) timpul petrecut la ședința A.G.A., fapt care nu justifică plata 

unei indemnizații suplimentare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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