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AVIZ 
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei 

nr.26/2013 privind întărirea disciplines financiare la nivelul unor 
operators economics la care statul sau unităţile administrativ-

teritoriale sent acţionari unici on majoritari eau deţin direct on 
indirect o participaţie m aj oritară 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea 
Ordonanţei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei f.nanciare la 
nivelul unor operators economics la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale Bunt acţionari unici on majoritari sau 
deţin direct on indirect o participaţie majoritară (b17/9.02.2021), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/766 
din 16.02.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D7 1/17.02.2021, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

In temeiul art.2 alin.(1) lira) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentu! de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea IegisIativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri: 
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art. 14 din 

Ordonanţa Guvernului nr.26/20 13 privind întărirea disciplines 
financiare Ia nivelul unor operators economics Ia care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale suet acţionari units on majoritari sau deţin 

direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin 
Legea nr.47/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 



Potrivit Expunerii de motive, se preconizează modificarea art. 14 
din Ordonanţa Guvernului nr.26/20 13 „în sensul de a permite plata unei 
sume, procent de 15% din indemnizaţia Jixă lunară a directorilor 
generali/directorilor membriloN adunărilor generale ale acţionarilor 
relnuneraţi, pe edinţă şi pentru mai mult de o edinţă într-o lună, cu 
încadrarea în cheltuielile bugetare apro bate". 

Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă se 
încadrează în categoria legilor ordinare, hind incidente prevederile 
art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră 
sesizată fund Senatul. 

2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 

3. In cadrul documentului de motivare, în mod eronat se 
menţionează că modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/20 13 se 
impune „Întrucât, în prezent, cadrul normativ existent impune 
aplicarea unui tratament diferenţiat, ... ". 

Senmalăm că tratamentul diferenţiat invocat a fost eliminat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.53/20 16, care a modificat art. 14 
alin. (1) din actin de bază. Astfel, acest alineat prevedea, în forma 
iniţială a actului normativ, că "Operatorii economici nu pot acorda 
membriloN adunărilor generale ale acţionarilor YemuneYaţii mai maxi 
de 25% din indemnizaţia fîxă lunară a directorilor 
generali/directorilor, pe edinţă şi pentru mai mint de o edinţă într-o 
lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate". Prin 
modificarea adusă de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.53/20 16, 
s-a hotărât că: „Se interzice opeYatoniloY economics la 'care statul şi 
unitâţile administrativ-teritoriale deţin direct sau indirect o 
particiaţie unică sau majoNitară să acoYde YemuneYaţii 
Neprezentanţilor în adunările generale ale acţionarilor". 

De altfel, ultimul paragraf din Expunerea de motive reia parţial, 
într-o formă similară, motivele. reţinute în Preambulul ordonanţei de 
urgenţă sus-menţionate. 

Eventual, iniţiatorii ar fu putut să se refere la discriminarea creată 
de tratamentul egal aplicat unor persoane care se află în situaţii diferite 
(membri ai adunării generale a acţionarilor, respectiv persoane care nu 
au calitatea de membru în adunarea generală a acţionarilor). 
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4. La titlu, întrucât intervenţia legislativă vizează exclusiv 
modificarea art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013, aprobată cu 
completări prin Legea nr.47/20 14, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem exprimarea sintetică a obiectului reglementării, 
astfel: 

„Lege pentru modificarea art.14 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/20 13 privind întărirea disciplines financiare la nivelul unor 
operators economics la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 
sunt acţionari unici on majoritari sau deţin direct sau indirect o 
participaţie maj oritară". 

5. Pentru evidenţierea elementului structural modificat, propunem 
reformularea părţii introductive a articolului unit, astfel: 

„Articol unit — Articolul 14 din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/20 13 privind întărirea disciplines frnanciare la nivelul unor 
operators economics la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 
sunt acţioriari units on majoritari sau deţin direct on indirect o 
participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.549 din 29 august 2013,. aprobată cu completări prin 
Legea nr.47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:". 

6. La pct.1, ca urmare a propunenii de la pct.5 supra, propunem 
ca partea dispozitivă să fie redactată astfel: 

„l . Alineatul (1) va avea următorul cuprins:". 
Textul propus pentru pct.1 trebuie să fie marcat în debutul său 

prin cifra „(1)", întrucât nu se intervene asupra întregului articol. 
Totodată, este necesară redarea expresses "directorilor-generals" 

fără cratimă, precum şi revederea sintagmei „pe edinţă şi pentru mai 
mult de o edinţă într-o lună", care este neclară, eventual aceasta putând 
fi înlocuită cu sintagma „lunar, indiferent de numărul edinţelor, cu 
condiţia participănii la minimum o edinţă". 

7. La pct.2, din aceleaşi motive, propunem ca partea dispozitivă 
să aibă următoarea formulare: 

„2. Alineatul (11) se abrogă. 
8. Având în vedere intervenţiile legislative suferite până în 

prezent de Ordonanţa Guvernului nr.26/2013, pentru a răspunde 
prevedenilor art.70 alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunem adăugarea unui 
articol, art.II, care să dispună republicarea, cu următorul conţinut: 
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„Art.II. - Ordonanţa Guvernului nr.26/20 13 privind întărirea 

disciplines financiare la nivelul unor operators economics la care statul 
sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici on majoritari 
sau deţin direct on indirect o participaţie majoritară, publicată în 
Monitorul Official al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, 
aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta 
lege, se va republica în Monitorul Official al României, Pantea I, dându-
se textelor o nouă numerotare”. 

Pe cale de consecinţă, articolul unic va deveni art.I. 

Bucureşti 

Nr. ,4,/ // ů~. &1 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 
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O.G. nr. 26/2013 M. Of. nr. 549/29 aug. 2013 

Ordonanţă privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economics la care statul 
sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici on majoritari sau deţin direct on indirect o 
participa~ie majoritară 

aprobată cu completări prin L. nr. 47/2014 M. Of. nr. 301 /24 apr. 2014 

I modificări prin O.0 .G. nr. 8/2014 M. Of. nr. 151/28 feb. 2014 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare 

aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2015 M. Of. nr. 529/16 iul. 2015 

2 completat prin 

3:aprobată cu 
completări prin 

modifică art. 9 aim . (2); 
introduce aim . (4) la art. 8 

L. nr 47/2014 M. Of. nr. 301/24 apr. 2014 introduce art. 14_i 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvemului 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 

L. nr. 47/2014 M. Of. nr. 301/24 apr.. 2014 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvemului 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 

4:modificări prin O.U,+G. nr. 2/2015 M. Of. nr. 176/13 mar. 2015 modi,fică art. 2 lit, a) şi b) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri 

aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015 M. Of. nr. 480/1 iul. 2015 

.... .. .v:. . . ._...._w._ .. ... ... . ._. ... ..~.N 
5;modificări prin+ 0 ; nr. 11/2016 M. Of, nr. 68/29 ian. 2016 

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului 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 

aprobată cu modificări prin L. nr. 154/2016 M. Of. nr. 540/19 iul. 2016 

modificări 
rin.......fi . .......... .::.:: 

Li nr, 154/2016 
::~.~  ~ , :.. .....~....... ..w,.:~r::.. +..~.... ...+.: .~ ,.. 

6 f p M. Of. nr. 540/19 iul. .2016 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 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 

jnodifică art. 4 a/in. (1) lit. b) şi d), art. 4 
aim . (4), art. 6 a/in. (1) şi (3), art. 8 a/in. 
(2), art. 10 a/in. (1), art. 12, art. 13 a/in. (1) 
lit, a), art. 13 a/in. (2), (5) şi (6); 
introduce a/in. (5) /a art. 4, a/in. (11)/a 
art. 6, a/in. (4) la art. 10, art. 12_i; 
abrogă art. 9 a/in. (4), art. 13 a/in. (1) /it. 
f), art. 13 a/in. (3), (3_I) şi (4) 

aprobă cu modificări O. G. nr. 11/2016 şi 

modţ că art. 4 a/in. (1) /it. b), art. 6 a/in. 
(1), art. 6 a/in. (11), art. 10 a/in. (4) 

-  Nk...:. :...,. . . ... . . 7 . .. ~~  ~ 
jno f ca a~ t 14 al ( ) 

~.. 
modificări prin ~ O U~G nr. 53/2016 ~ M Of nr 725120 se 207~6 " ~ . ~ . . . . p. : dz i . ij2. 1 . . . w.. .v......~ ..  .~...:.~. ................. ..:...::.:.k.:..~ ........V....v:..,.. :....v .. , 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 
14 din Ordonanţa Guvernului 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 

aprobată cu modificări prin L. nr. 119/2017 M. Of. nr. 408/30 mai 2017 

introduce a/in. (ii,) la art. 14 
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8:modificări prin L. nr. 110/2017 M. Of. nr. 403/30 mai 2017 fnodifică art. 14 alin.(1_I) 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernu lui 
nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale stint acţionari unici on 
majoritari sau deţin direct on indirect o participaţie majoritară 
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