
ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE

România se află într-o situaţie financiară extrem de. periculoasă, prin prisma 
deficitului bugetar uriaş şi creşterii accelerate a datoriei externe.

Pe aceste considerente, nevoia de reducere a risipei de bani a devenit cu atât 
mai imperioasă, cu cât această risipă de bani se face de mult prea multe ori în 
favoarea unor interese obscure de partid.

După 1990, posturi în conducerea unor regii autonome şi societăţi comerciale 
cu capital de stat au fost transformate în sinecuri destinate unor membri ai partidelor 
de guvernământ.

La acest moment, când cetăţenii români fac faţă cu greu cheltuielilor zilnice, 
iar veniturile sunt departe de a le acoperi necesarul lunar, a face risipă de bani prin 
răsplătirea unor membri de partid cu funcţii în consiliile de administraţie depăşeşte 
limita acceptabilă a bunului simţ.

Pe aceste considerente, prezentul proiect de iege vine să corecteze unele 
dintre prevederile ce dau naştere risipei de bani, micşorând atât numărul de membrii 
numiţi în consiliile de administraţie cât şi nivelul indemnizaţiei la care aceştia au 
dreptul.

Avem în vedere faptul că lucrul într-o regie autonomă sau societate comercială 
cu capital de stat implică o activitate zilnică, un program de lucru de 8 ore/zi, pe 
când membrii consiliilor de administraţie participă doar la şedinţe convocate 
periodic, la diferite intervale de timp, activitate care nu justifică încasarea unor sume 
comparative sau chiar mai mari decât salariul din acele unităţi economice.

Având în vedere cele prezentate, considerăm ca fiind necesară intervenţia 
Parlamentului în scopul legiferării acestui domeniu, măsura pe care o propunem este 
justă şi se bazează pe realităţile evidenţiate în decursul anilor de mass media, dar şi 
pe cifrele oficiale.
In consecinţă, depunem spre dezbatere şi adoptare prezenta propunere legislativă

PENTRU INIŢIATORI:

1. DEPUTAT: GEORGE - NICOLAE SIMION r

2. DEPUTAT: GEORGEL BADIU
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