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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 

  
 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 1 pct. I.3 din Legea 
nr.  184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 
  
           
 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.    
 

Art. I. 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, 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 și 
completează după cum urmează: 

1 -  Partea introductivă a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  „Art. 2 - Cu excepţia dispoziţiilor art. 14 alin. (3) şi art. 142, prevederile prezentei  
ordonanţe nu se aplică:"  
 2. -La articolul 2, litera b) se modifică  și va avea următorul cuprins:     
    „ b) societăţilor a căror activitate este reglementată de Legea nr. 32/2000 privind 
activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; ” 
 
  3. - După alineatul (2)  al articolului 14  se introduce un nou alineat, alin. (3) cu 
următorul cuprins : 
 ”(3) Numărul reprezentanților statului sau ai unităţii administrativ-teritoriale în 
adunarea generală a acționarilor la operatorii economici prevăzuți la art. 1 și art. 2 va fi de 
maximum două persoane.” 

4.  După articolul 14¹ se introduce un nou articol, articolul 14² cu următorul cuprins : 

 ”Art. 14²  
 (1) Prezentul articol se aplică organelor de conducere ale operatorilor economici, 
prevăzuţi la art.1 şi 2 şi instituţiilor publice. 
 (2) Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele numite sau alese în 
funcții de demnitate publică pot fi numiți să reprezinte statul sau unitatea administrativ-
teritorială într-o singură entitate prevăzută la alin.(1), în calitate de membru al adunării 
generale a acționarilor, al consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere sau al 
consiliului de conducere, după caz, cu respectarea prevederilor legale privind 
incompatibilitățile și conflicul de interese. 
 (3) Persoanele care reprezintă statul sau unitatea administrativ-teritorială la mai 
mult de o entitate dintre cele prevăzute la alin.(2) au obligaţia de a opta, în termen de 30 
de zile de la data intervenirii cumulului, pentru o singură calitate, demisionând din toate 
celelalte". 
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 (4) Autoritățile publice care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în 
portofoliu entitățile prevăzute la alin. (1) iau măsuri pentru a asigura funcționarea  acestora 
în condițiile prezentului articol.” 
 
 Art. II. - (1) Prin excepție de la prevederile art.142 alin. (2) și (3) din Ordonanța 
Guvernului nr.26/2013, persoanele care la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei 
ordonanţe îşi exercită atribuțiile în calitate de membru al adunării generale a acționarilor, al 
consiliului de administrație, al consiliului de supraveghere sau al consiliului de conducere 
la mai mult de o entitate dintre cele prevăzute la art. 142 alin. (1) din O.G. nr.26/2013, 
continuă exercitarea atribuțiilor până la încetarea numirii în condițiile legii. 
  

(2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică persoanelor care au fost numite după data 
intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă la 
întreprinderile publice, fără a parcurge procedura de selecţie prevăzută de aceasta și fără 
a semna un contract de mandat sau administrare, în condițiile legii. 
 

(3) Persoanele prevăzute la alin.(2) au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, de a opta pentru o singură calitate, astfel 
încât să se asigure aplicarea prevederilor art. 142 alin (2) din Ordonanța Guvernului 
nr.26/2013. 
 
 (4) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (2) nu își exercită dreptul de 
opțiune în termenul de 30 de zile, acestea îşi pierd, de drept, calitatea de reprezentat al 
statului sau al unității administrativ-teritoriale din toate organele de conducere ale 
entităților la care sunt numite. 
 
 
 Art. III. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 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 inclusiv cu 
modificările şi cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanţă, se republică 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
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