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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 

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

economics la care statul sau unitătile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici on majoritari sau deţin direct on indirect o participaţie 

majoritară (b17/9.02.2021) 

În temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, Cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modi icarea Ordonanţei 

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

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici on majoritari sau deţin 

direct on indirect o participaţie majoritară (hi 7/9.02.2021). 
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În temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.03.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.3 7/ 18.03.2020, modificată prin Hotărârea Plenului nr. 52/14.05.2020, avizează 

NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea motivare: 



• prevederile iniţiativei legislative nu au la bază o logică economică, mai ales că statul 

dej a plăteşte persoanei desemnate în AGA timpul petrecut la şedinţa AGA, fapt care 

nu j ustifică plata unei indemnizaţii suplimentare; 

• propunerea legislativă este susceptibilă a facilita accesul în cadrul AGA a unor 

persoane cu susţinere politică, in defavoarea profesioniştilor care ar putea aduce plus 

valoare firmei, fund eliminat criteriul meritocraţiei; 

• AGA are posibilitatea de a stabili salariul directorului general, în funcţie de care se 

calculează remuneraţia membrilor adunării generale şi, indirect, cuantumul propriilor 

lor venituri, generându-se astfel un conflict de interese. 

• remunerarea membrilor AGA cu indemnizaţii de 15% din indemnizaţia fixă lunară a 

directorilor constituie o cheltuială suplimentară nej ustificată, care afectează bugetele 

societăţilor comerciale într-o perioadă de restricţii şi dificultăţi bugetare. 

• prevederile iniţiativei creează o discriminare pozitivă evidentă participanţilor la 

adunările generale ale acţionarilor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici on maj oritari in raport cu membri 

participanţi la adunările generale ale acţionarilor celorlalte entităţi economice private 

la care participanţilor la adunările generale nu li se acorda remuneraţii, cu atât mai 

mult cu cât acordarea acestor remuneraţii nu corespunde asumării unei 

responsabilităţi de vreme ce membrii acestor adunări generale votează in baza unui 

mandat preexistent primit de la entitatea de stat pe care o reprezintă in adunarea 

generală şi nu in baza unor analize şi evaluări personale; 

• numărul adunărilor generale este in cele mai multe cazuri redus la o singura 

participare pe an, in cadrul adunărilor generale ordinare, durata si complexitatea 

redusa a muncii prestate nejustificând astfel cuantumul de 15% din salariul lunar al 

unui director general; 

• dat fund contextul financiar nefavorabil din prezent, propunerea nu reuşeşte să 

furnizeze suficiente argumente obiective in favoarea acesteia. 

Preşedinte, 

Bogdan SIMION 

M ~ ~j:
~~ Ą

a 


