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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările

ulterioare (b244/07.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.î 09/2011 privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare (b244/07.06.2021).

în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 23.06.2021, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

a) reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de 

act normativ, cu următoarele observaţii:
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• proiectul de act normativ introduce posibilitatea diminuării indemnizaţiei membrilor 

consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere, însă nu se precizează cu cât 

se va diminua această indemnizaţie (valoare sau procent), ceea ce poate duce la 

crearea unor situaţii de discriminare, la decizii incorecte şi subiective. De asemenea,

_nu.se precizează cine va decide diminuarea indeirmizaţiei;

• în proiectul legislativ se precizează că se modifică, printre altele, alin. (1) al art. 8 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, însă articolul “nou” 

din textul iniţiativei este identic cu cel în vigoare;

• alin. (6) al art. 8 şi alin. (4) al art. 37 nu sunt modificate după cum se susţine în 

cuprinsul textului, ci sunt schimbate în totalitate, alineatele textului în vigoare fiind 

eliminate, şi propunându-se în schimb un text complet nou pentru acestea;

b) reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• deşi propunerea legislativa conţine o serie de elemente pozitive, în speţă reducerea 

numărului de mandate în consiliile de administraţie pentru reprezentanţii autorităţilor 

publice tutelare (cu argumentaţia, corectă, că aceste poziţii sunt doar modalităţi de 

remunerare suplimentară a personalului din administraţie, în ciuda faptului că acesta 

îşi îndeplineşte in cadrul consiliilor atribuţii de servicii, în timpul orelor de serviciu, 

prezentând un simplu mandat din partea autorităţii publice titulare, şi fiind poziţii 

adeseori politizate - varianta corectă ar fi eliminarea remunerării acestor poziţii pentru 

reprezentanţii autorităţii publice titulare,), conţinutul de bază al propunerii, anume 

eliminarea componentei variabile a indemnizaţiei, este una cu implicaţii negative, în 

speţă:

- contravine bunelor practici internaţionale care leagă performanţa întreprinderilor de 

un sistem pentru bonificarea îndeplinirii indicatorilor, respectiv de “pedepsire” pentru 

neîndeplinirea lor;

- iniţiatorii propunerii legislative argumentează corect că legislaţia privind guvemanţa 

corporativă nu este aplicată corect în România, în sensul în care sunt setaţi indicatori 

de performanţă foarte uşor de atins, şi, în plus, neîndeplinirea indicatorilor nu duce la 

reducerea componentei variabile încasate, dar aceasta este o deficienţă de 

implementare, nu de arhitectură a legii, motiv pentm care nu legea trebuie schimbată, 

ci implementarea ei, urmărită şi îmbunătăţită - cum de altfel se prevede şi în varianta 

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă transmisă Comisiei Europene ca reformă 

cheie asumată de statul român;



- întrucât întreprinderile publice din Romania, mai cu seamă din sectoare strategice 

precum energia, acţionează pe piaţă concurenţială (naţională, regională, europeană) 

organele de conducere ale acestora trebuie să acţioneze profesionist, iar plafonarea 

componentei variabile (mai ales la un cuantum atât de mic precum cel prevăzut în 

propunerea legislativă) va duce la descurajarea atragerii de administratori 

profesionişti care să concureze pentru poziţia de administratori în întreprinderile 

publice.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION,
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