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AVIZ 
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/2022 pentru 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 ori majoritari sau deţin direct ori indirect 
o participaţie majoritară 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2022 
pentru 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 ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară, trimis cu  adresa  nr. PL x 521 din 26 septembrie 2022 și înregistrat cu nr. 4c-
13/787  din 27 septembrie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 19 septembrie 2022.    
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 963 din 23 

august 2022. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 2 
noiembrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2013. Potrivit expunerii de motive restructurarea şi eficientizarea activităţilor în 
domeniile cheie (tehnic, operaţional şi marketing) în paralel cu menţinerea şi atragerea, 
după caz, în funcţie de necesităţile concrete, a unui personal propriu cu pregătire şi 
experienţă profesională Ia nivelul exigenţelor domeniului respectiv. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Cosniliului Economic 
și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2022 pentru 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 ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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