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LEGE

pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ARTICOL UNIC - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.883 din 14 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

"(1) Regia autonomă este administrată de un consiliu de administraţie, format din 3 
persoane.

(2) Consiliul de administraţie este constituit din:
a) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, licenţiat în ştiinţe economice 
sau juridice şi cu experienţă în domeniul economic, contabilitate, audit, financiar sau 
juridic de cel puţin 5 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare.
b) un reprezentant al autorităţii publice tutelare, cu experienţă de cel puţin 5 ani în 
domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de 
societăţi ori regii autonome;
c) o persoană cu experienţă în administrarea sau managementul unor regii 
autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat. Această persoană nu 
poate fi funcţionar public sau altă categorie de personal din cadrul autorităţii publice 
tutelare sau al altor instituţii publice."
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2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Membrii consiliuiui de administraţie nu pot face parte, concomitent, din mai muite 
consilii de administraţie ale întreprinderilor publice."

3. La articolul 8, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins;

"(3) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie este formată 
dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu 
poate depăşi 25 % din media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut 
lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate 
înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din 
economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. 
Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari 
şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei 
aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei 
prevăzute la art. 3^ alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen 
lung a regiei autonome şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. 
Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 
6 indemnizaţii fixe lunare.

(4) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată 
dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi jumătate din media pe ultimele 
12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 
obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă 
conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta 
variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, 
negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru 
administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 
3' alin. (5)."

4. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de către administrator atrage după 
sine revocarea imediată a mandatului, precum şi răspunderea pentru daunele 
produse regiei autonome."
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5. La articolul 28, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

"(1) în cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de 
administraţie este format din 3 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în 
îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au 
administrat sau condus."

(2) Consiliul de administraţie este format din 5 membri în cazul întreprinderilor 
publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară 
echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
b) au cel puţin 50 de angajaţi."

6. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(1) In cazul societăţilor administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de 
supraveghere poate avea 5 membri, iar directoratul 3 membri."

7. La articolul 37, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

"(2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai 
consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o 
componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi 25 % din media pe ultimele 
12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform 
obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform 
clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori 
de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a 
acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu 
respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^ alin. (5) şi care urmăresc inclusiv 
sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de 
bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu 
poate depăşi maximum 6 indemnizaţii fixe lunare."
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"(3) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului 
de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi 
jumătate din media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru 
activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de 
societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă 
variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari 
şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de 
cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea 
metodologiei prevăzute la art. 3^ alin. (5)."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Senatului,Preşedintele Camerei Deputaţilor,


