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                                                     NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ:  

Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea alin. (1) al art. 14 din  Ordonanța 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 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 
În conformitate cu dispoziţiile art. 125, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990  privind 

societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “acţionarii pot 

participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri 

acordate pentru respectiva adunare generală”  iar „acţionarii persoane juridice, 

pot fi reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor 

persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.”  

 Potrivit art. 14 alin. (1) din Ordonanţa 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

„operatorii economici nu pot acorda membrilor adunărilor generale ale 

acţionarilor remuneraţii mai mari de 25% din indemnizaţia fixă lunară a 

directorilor generali/directorilor, pe şedintă şi pentru mai mult de o şedinţă într-o 

lună, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.” 

Potrivit acestor prevederi legale, operatorii economici, în baza aprobărilor date de 

organele de conducere statutare ale acestora, pot acorda reprezentanţilor acţionarilor 

(indiferent de statutul acestora) o indemnizaţie, pentru participarea la şedinţele 

adunărilor generale.  

Astfel, în prezent unele dintre societăţile la care statul sau unităţile administrativ-

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

participaţie majoritară acordă indemnizaţii potrivit prevederilor mai sus citate.  

Prin memorandumul aprobat de Guvern în data de 06 iulie 2016, s-a stabilit  

ca fiind necesară aplicarea unitară a dispoziţiilor art.14, alin.(1) din ordonanţa 

Ordonanţa nr. 26/2013,  de către toate societăţile la care  statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, în sensul neacordării acestei remuneraţii.  

Se impune luarea unor asemenea mãsuri, avand în vedere atât obligativitatea 

asigurării unui tratament egal între acţionarii unei societăţi, cât și faptul cã unele 

dintre societãțile la care actul normativ face referire sunt societãți ale cãror acțiuni 

sunt tranzacționate pe piețe  de valori mobiliare, iar numãrul acționarilor este foarte 

mare, ceea ce ar face dificilã, din punct de vedere economic plata unei asemenea 

remunerații cãtre reprezentanții tutror acționarilor. 

 

1
1 
prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia. 

 

2. Schimbări preconizate 

Prin abrogarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 se elimina 

temeiul legal în baza căruia societățile la care  statul sau unităţile administrativ-

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

participaţie majoritară, pot retribui activitatea de participare a reprezentanților 

acționarilor la ședințele adunãrii generale a acționarilor. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.
1 
Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
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afaceri 

2^1 Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2^2 Impactul asupra 

intreprinderilor mici şi mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate 

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) 

Proiectul de act normativ nu prezintă impact financiar în următorii 5 ani  

- mii lei - 

Indicatori 

Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 
2016 2017 2018 2019 2020 

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 

      (iii) alte cheltuieli 

- - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat – bugetul 

asigurărilor pentru şomaj 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare) 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

      

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ; 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act normativ; 

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

dispoziţii. 

 Nu este cazul. 
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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/sau 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. 

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 este cazul. 

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  

Proiectul de act normativ se supune dezbaterii publice, 

prin afişare pe pagina de Internet a Ministerului 

Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de 

Afaceri 

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 

Măsuri de implementare 

1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de 

către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - 

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Proiectul urmează a fi avizat de Ministerul 

Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi 

Consiliul Legislativ. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 
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Pentru motivele mai sus expuse, în condiţiile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a fost 

elaborată prezenta Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului  privind abrogarea alin. (1) al art. 14 din  Ordonanța 

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, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să o aprobaţi. 
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