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CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE
pentru modiHcarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

modifica dupa cum urmeaza;
1. Alineatele (1), (3), (4) si (6) de la articolul 8 se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins:
(1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este stability prin actul 
de mfiintare si nu poate depasi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de 

administratie poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare, daca prin actul 
de mfiintare nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiti ca urmare a 

incetarii, sub orice forma, a mandatului administratorilor initiali coincide cu durata 
ramasa din mandatul administratorului care a fost inlocuit.

(3) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie, constand 

dintr-o indemnizatie lunara, nu poate depasi castigul salarial mediu brut utilizat la 

fimdamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in curs.



(4) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie, constand dintr- 

o indemnizatie lunara, nu poate depasi de doua ori castigul salarial media brut 
utilizat la fiindamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul m curs.
(6) Indemnizatia lunara a membrilor consiliului de administratie poate fi diminuata 

in cazul in care obiectivele cuprinse in planul de administrare si indicatorii de 

performanta financiari si nefinanciari aprobati de autoritatea publica tutelara, anexa 

la contractul de mandat nu sunt indepliniti.
2. Alineatele (2), (3) si (4) de la articolul Art. 37 se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:
(2) Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau ai 

consiliului de supraveghere, constand dintr-o indemnizatie lunara, nu poate depasi 
castigul salarial mediu brut lunar utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor 

sociale de stat pe anul m curs.
(3) Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sau ai consiliului 
de supraveghere, constand dintr-o indemnizatie lunara, nu poate depasi de doua ori 
castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale 

de stat pe anul m curs.
(4) Indemnizatia lunara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului 
de supraveghere poate fi diminuata daca ohiectivele cuprinse in planul de 

administrare si indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati de 

adunarea generala a actionarilor, anexa la contractul de mandat, nu sunt indepliniti.
3. Alineatele (2) si (3) de la articolul 38 se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins:
(2) Indemnizatia lunara este stabilita in limitele prevazute la art. 37 alin. (3).
(3) Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati constituie elemente 

pe baza carora, in cazul nerealizarii, se poate diminua indemnizatia lunara.
4. Alineatele (3) si (4) de la articolul 64 se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins:
(3) Nivelul remuneratiilor membrilor consiliilor de administratie, consiliilor de 

supraveghere si directorilor care nu au fost numiti in conditiile prezentei ordonante 

de urgenta se stabileste pana la nivelul maxim prevazut la art. 8, 37 si 38, cu 

incadrarea in prevederile bugetare aprobate la nivelul intreprinderii publice.
(4) Numarul mandatelor exercitate concomitent de o persoana fizica este limitat la 

maxim doua mandate in consilii de administratie sau de supraveghere.



Aceasta lege a fost adoptata de Senat, m §edin^a din.......... cu respectarea
prevederilor art. 75 §i art. 76, alin. (2) din Constitulia Romaniei republicata.

Pre§edintele Senatului 
Anca Dana Dragu

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputa^ilor, in §edinla din..............
respectarea prevederilor art. 75 §i art. 76, alin. (2) din Constitulia Romaniei 
republicata.

.. cu

Pre§edintele Camerei Deputalilor 

Ludovic Orban


