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Comisia pentru buget, flnanfe, activitate bancard piafd de capital

Nr. XXII/164/06.04.2021

RAPORT
asupra

propunerii legislative pentru modiflcarea Ordonantei nr.26/2013 privind 
intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operator! economic! la care 

statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori 
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

L62/2021

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finanj:e, activitate bancara 
§i pia^ia de capital, prin adresa L62/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra propunerii legislative 
pentru modiflcarea Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei flnanciare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- 
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participatie majoritara, inifiata de Georgescu Nicolae - deputat PSD; Neafa Eugen - 
deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modiflcarea articolului 14 
din Ordonanpa Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unitdpile administrativ-teritoriale sunt 
acpionari unici ori majoritari sau depin direct sau indirect o participapie majoritara, 
aprobatd cu completari prin Legea nr.47/2014, cu modificarile pi completarile ulterioare. 
Potrivit initiatorilor, se preconizeaza modiflcarea art. 14 „in sensul de a permite plata 
unei sume, procent de 15% din indemniza^ia fixa lunara a directorilor 
generali/directorilor membrilor adunarilor generale ale ac^iionarilor remuneraj:i, pe 
sedin^a §i pentru mai mult de o sedin^ia mtr-o luna, cu mcadrarea m cheltuielile bugetare 
aprobate".



Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa.
Consiliul Economic si Social a transmis un aviz negativ.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte ^i minoritafi si 
Comisia pentru munca, familie $i protecjie sociala au transmis avize negative. 
Ministerul Finantelor nu sustine adoptarea inifiativei legislative.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, domnul Lucian 
Heius, secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor.

In sedinfa din data de 06.04.2021, membrii Comisiei au analizat propunerea 
legislativa §i avizele primite §i au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor prezen{:i, 
sa adopte un raport de respingere.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere si propunerea 
legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art. 76 
alin. (2) din Constitufia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) din ConstituJ;ia Romaniei §i ale art. 92 din 
Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul 
este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Claudiu-Marinel MURE^AN Senator lonel-Danut CRISTESCU
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