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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ: 
 
              Ordonanţă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie 

majoritară 

 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ  
 
1. Descrierea 
situaţiei actuale 
 
 
 
 
 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-

teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o 

participaţie majoritară reglementează printre altele și următoarele: 
- stabilirea operatorilor economici cărora le sunt aplicabile prevederile 

ordonanţei, respectiv, tuturor operatorilor economici care sunt organizaţi şi 

funcţionează în baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările 

şi completările ulterioare şi a Legii societăţilor nr.31/1990, la care statul 

deţine direct sau indirect (prin instituţii publice, operatori economici cu capital 

majoritar de stat) controlul; 

-   excepțiile de la aplicarea prevederilor ordonanței; 

- nivelul remunerației acordate membrilor adunărilor generale ale acționarilor. 

   Cadrul normativ privind desemnarea organelor de conducere ale 

societăților/regiilor autonome este reprezentat de Legea nr. 31/1990 privind 

societățile, republicată, precum și de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă la întreprinderile publice. 

    Conform prevederilor acordurilor încheiate de Guvernul României cu 

partenerii externi, respectiv Uniunea Europeană, Fondul Monetar 

Internaţional şi Banca Mondială, s-a stabilit îmbunătăţirea guvernanţei 

corporative a întreprinderilor publice, precum şi eficientizarea reprezentării 
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intereselor statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în organele de 

conducere ale operatorilor economici, inclusiv luarea unor măsuri de limitare 

a numărului de membri, precum și adoptarea unei politici de remunerare a 

membrilor acestor organe.  

Astfel, prin Memorandumul cu tema: „Măsuri privind îmbunătăţirea 

politicii de remunerare a reprezentanţilor statului în adunările generale ale 

acţionarilor şi în comisiile de privatizare ale întreprinderilor de stat” aprobat în 

ședința Guvernului din data 26 iunie 2014, pentru eliminarea diferenţelor mari 

în ceea ce priveşte remuneraţia reprezentanţilor statului  (autorităţilor publice 

centrale sau locale) în adunările generale ale acţionarilor şi numărul acestora 

şi stabilirea unei politici de remunerare mai eficientă, s-a prevăzut măsura 

adoptării unui act normativ care să reglementeze aceste aspecte. 

Menționăm că, în contextul stabilirii unei politici de remunerare mai 

eficientă a reprezentanților statului (autorităţilor publice centrale sau locale), 

reglementarea remunerației acestora a fost realizată prin prevederile art. 14 

din  în O.G. nr. 26/2013. 

În vederea respectării celorlalte angajamente asumate de România faţă 

de organismele financiare internaţionale, respectiv Fondul Monetar 

Internaţional şi Banca Mondială şi îndeplinirea măsurilor de reformă asumate 

de către Guvernul României în acordurile încheiate cu partenerii externi în 

perioada imediat următoare, pentru stabilirea cadrului normativ ce 

reglementează și aspectele legate de numărul reprezentanţilor statului în 

AGA la operatorii economici, cu efect implicit asupra diminuării cheltuielilor 

cu indemnizaţiile plătite membrilor adunărilor generale ale acţionarilor, se 

impune  modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 prin ordonanță inițiată 

în baza Legii nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

  
2. Schimbări 
preconizate  

      Prin proiectul de ordonanță propunem următoarele: 

- extindere aplicării noilor reglementări și la entitățile exceptate în prezent, 

conform art. 2 de la aplicarea O.G. nr. 26/2013; 
- extinderea aplicării completărilor și modificărilor propuse  la societățile a 

cărora activitate este reglementată de Legea nr. 32/2000 privind activitatea 
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de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- limitarea numărului reprezentanților statului în adunarea generală a 

acționarilor la maximum două persoane; 
- limitarea participării ca reprezentant al statului/unităților administrativ-

teritoriale într-un singur organ de conducere, respectiv adunare generală a 

acționarilor, consiliu de administrație/consiliu de supraveghere, consiliul de 

conducere; 

- aplicarea noilor reglementări și pentru organele de conducere ale enităților 

exceptate de la aplicarea prevederilor O.G. nr. 26/2013 precum și pentru 

instituțiile publice; 

- determinarea subiecților ce fac obiectul aplicabilității acestor reglementări, 

respectiv, funcționarii publici, personalului contractual și persoanelor numite 

sau alese în funcții de demnitate publică; 

- introducerea unor excepții cu privire la persoanele care pot continua 

exercitarea atribuțiilor până la încetarea numirii, în condițiile legii; 

- dispoziții tranzitorii cu privire la persoanele numite provizoriu în organele de 

conducere după intrarea în vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 

privind guvernanța corporativă al întreprinderile publice; 

- stabilirea unui termen în cadrul căruia fiecare reprezentant al statului sau al 

unității administrativ/teritoriale are obligația să își exercite opțiunea, atunci 

când sunt numiți în mai multe organe de conducere; 

- sancțiunea aplicabilă în cazul nerespectării termenului legal instituit pentru 

exercitarea opțiunii, respectiv  pierderea de drept a calității de reprezentant al 

statului sau al unității administrativ/teritoriale; 

- responsabilizarea autorităților publice  care au în coordonare, sub 

autoritate, în subordine sau în portofoliu entitățile prevăzute la alin. (1) al art. 

14˄² introdus prin acest proiect. 

 

3. Alte informaţii  Funcționarii publici au fost numiți ca reprezentanți ai statului sau ai 

unităților administrativ-teritoriale  în adunările generale ale acționarilor la 

societăți comerciale și/sau în consiliile de amdinistrație la regii autonome, în 

consiliile de administrație/consiliile de supraveghere la societățile comerciale 
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sau în consiliile de conducere la instituțiile publice în condițiile Legii nr. 

31/1990 a societăților, republicată, cu modificări ulterioare, a prevederilor 

Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat în regii 

autonome sau societăți comerciale precum și a statutelor proprii aprobate 

prin hotărâre a Guvernului.  

În astfel de situații, dacă aceste persoane își exercită calitatea respectivă 

la mai mult de o entitate dintre cele prevăzute în actuala propunere, își 

continuă exercitarea mandatului până la încetarea numirii în condițiile legii. 

După intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 109/2011, în cazul vacantării uneia 

dintre pozițiile din consiliul de administrație, prevederile legale în materie de 

guvernanță corporativă obligă întreprinderile publice să declanșeze 

procedura de selecție pentru recrutarea de noi administratori. Există situații 

în care, înainte de a declanșa procedura de selecție prevăzută de O.U.G. nr. 

109/2011, unele persoane au fost numite provizoriu ca administrator la mai 

multe entități, conform Legii nr. 31/1990, dar nu au încheiat contracte de 

mandat sau de administrare, în condițiile legii.  

Aceste persoane, conform modificărilor introduse la art. II alin. (2) din 

proiect, pentru a continua exercitării mandatului, în condițiile legii, trebuie să 

îndeplinească cumulativ condițiile stabilite, respectiv să nu fi parcurs 

procedura de selecție și să nu fi semnat un contract de mandat sau de 

administrare în condițiile legii.  

În caz contrar nu li se aplică prevederile alin. (1) al art. II., deci aceste 

persoane  nu pot continua exercitarea atribuțiilor până la încetarea numirii, în 

condițiile legii, ele fiind obligate să opteze, în termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a ordonanței, pentru o singură entitate sau pentru o 

singură calitate, în cazul în care este administrator la o entitate și în același 

timp este numit și reprezentant într-o adunare generală acționarilor la o 

societate comercială. 

 Noile modificări dispun pentru viitor, astfel persoanele care au parcurs 

procedura de selecție prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011 și/sau au semnat un 

contract de mandat sau de administrare pentru mai multe întreprinderi 

publice, înainte de intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, își continuă 

exercitarea mandatului până la încetarea acestuia. 
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Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat Nu este cazul 
2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul 
3. Impactul social Nu este cazul 
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 
5. Alte informaţii 
 

Nu este cazul 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)  
                                                                                                                    - mii lei -                             

Anul 
Curent 

Următorii 4 ani 
 Indicatori 

2013 2014 2015 2016 2017 

Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       
    (i) impozit pe profit       
    (ii) impozit pe venit       
b) bugete locale :       
    (i) impozit pe profit       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       
    (i) contribuţii de asigurări       
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare 
plus/minus, din care:       

a) buget de stat, din acesta :       
    (i) cheltuieli de personal       
    (ii) bunuri şi servicii       
b) bugete locale :       
    (i) cheltuieli de personal       
    (ii) bunuri şi servicii       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       
    (i) cheltuieli de personal       
    (ii) bunuri şi servicii       
3. Impact financiar, plus/minus, din 
care:       

a) buget de stat       
b) bugete locale       
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

Nu este cazul 

6. Calcule detaliate privind Nu este cazul 
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fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau 
cheltuielilor bugetare 

 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate 
 

Secţiunea a 5-a 
 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ; 
- acte normative în vigoare ce vor fi 
abrogate ca urmare a intrării în vigoare 
a proiectului de act normativ. 
 

- Nu este cazul 

 

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii. 

  Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

  Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare   Nu este cazul 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

  Nu este cazul 

5.Alte acte normative şi documente 
internaţionale din care decurg 
angajamente         

  Nu este cazul 

6. Alte informaţii 
 

  Nu au fost identificate 

Secţiunea a 6-a 
 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
  
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, 
precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de 
obiectul proiectului de act normativ 

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 
situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

 
 
Nu este cazul 
 
 

 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 

 
Nu este cazul 
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5. Informaţii privind avizarea de către: 
 
a) Consiliul Legislativ 
 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

 
Este necesar avizul 
Consiliului Legislativ  

 

6. Alte informaţii  Nu au fost identificate 
Secţiunea a 7-a 
 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 
normativ 
 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

Nu este cazul 

3. Alte informaţii Au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 
52/2003    privind transparenţa decizională 
în administraţia publică  
 

Secţiunea a 8-a  
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea de noi organisme sau extinderea 
competenţelor celor existente. 
 
a) instituţii ce urmează a fi înfiinţate, reorganizate sau desfiinţate; 
Nu este cazul. 
 
b) posibilităţi de a obţine rezultatul dorit folosind instituţiile existente; 
 
 
c) sursa de finanţare a instituţiilor nou create; 
Nu este cazul. 
 
d) funcţii ale instituţiilor existente ce urmează a fi modificate sau extinse; 
 
Nu este cazul. 
e) funcţii ale administraţiei publice locale ce vor fi modificate sau extinse; 
Nu este cazul. 
f) precizarea dacă funcţiile ce vor fi înfiinţate ori extinse urmează a fi îndeplinite de către 
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau locale ori de către structuri ale acestora; 
Nu este cazul. 
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g) precizarea dacă punerea în aplicare a proiectului de act normativ poate avea loc după 
adoptare sau dacă mai este nevoie de o perioadă suplimentară şi de o perioadă de tranziţie 
pentru punerea în aplicare:  
Nu este cazul. 
2. Alte informaţii 
Nu este cazul.  

 
        Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Ordonanţă a Guvernului 

privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, pe care îl 
supunem spre aprobare.  

             
 MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE , 

                                         
                                                         Darius-Bogdan VÂLCOV 

 
                                                             

 Avizăm favorabil: 
 
                   MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, 
 

Liviu Nicolae DRAGNEA 
 
 

                                                MINISTRUL TRANSPORTURILOR, 
 
                                                                  Ioan RUS 
 
 
                            MINISTRUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI TURISMULUI, 
 
                                                              Mihai TUDOSE 
         
 
       MINISTRUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIUL DE AFACERI, 

 
Andrei Dominic GEREA 

 
 
 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI 
SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE, 

 
Rovana PLUMB 

 
MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

 
Robert-Marius CAZANCIUC 

 


