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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 21.03.2023 
                                                        Nr.4c-3/363/2019 

 
 
 
 
Către,  

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
DOAMNEI PREȘEDINTE LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 

 
 

COMISIA PENTRU POLITICĂ ECONOMICĂ, REFORMĂ ȘI 
PRIVATIZARE 

DOMNULUI PREȘEDINTE COSTEL NECULAI DUNAVA 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice transmis pentru 

dezbatere în fond, Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare, cu adresa nr.P.L.x.454/2019 din 8 octombrie 2019. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

    

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 București, 21.03.2023 

                                                        Nr.4c-3/363/2019 
 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, transmis cu adresa nr.P.L.x. 
454/2019 din 8 octombrie 2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/363/2019 din 09 octombrie 2019. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.592/10.07.2019, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și 
propuneri. 

Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.3261/25.06.2019, a avizat favorabil proiectul de act normativ cu 
observații. 

Guvernul României, prin adresa nr.10075/2022 din 02 septembrie 2022, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, prin adresa nr.4c-7/425 din 21 octombrie 2019, a 

avizat negativ proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea diminuării numărului de membri din consiliile de administrație, respectiv din consiliile de 
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supraveghere, precum și exercitarea de către aceeași persoană fizică doar a unui singur mandat de administrator sau de membru al 
consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 20 martie 
2023. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației domnul Liviu Tudor Băileșteanu – director. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice cu amendamente respinse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 
Proiectul de lege a fost respins din următorul considerent:  pentru întreprinderile publice cu un domeniu de activitate complex, o 
simplă reducerea limitei maxime a numărului de administratori poate conduce la apariția riscului de a nu putea fi întrunit cadrul 
de competențe obligatorii pentru ca administratorii să poată îndeplini cerințele din scrisoarea de așteptări, precum și indicatorii de 
performanță necesari pentru dezvoltarea întreprinderii publice. 
  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 
 
 

Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robee 
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ANEXĂ 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.109/2011,  
cu modificările și completările 

ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/Autor Motivarea 
susținerii/Motivarea 

respingerii 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3 4 5 
1.  

 
Art.5. - (1) Regia autonomă este 
administrată de un consiliu de 
administrație, format din 3-7 
persoane. 
 

1. La articolul 5, alienatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
„(1) Regia autonomă este administrată 
de un consiliu de administrație, format 
din 3-5 persoane.” 
 

1. La articolul 5, alienatul (1) 
va avea următorul cuprins: 
„(1) Regia autonomă este 
administrată de un consiliu de 
administrație, format din 3 
persoane.” 
 
Dep.Cristina-Mădălina Prună – 
USR 
 

Motivarea susținerii: 
.............................. 
Motivarea respingerii: 
Respins prin vot. 

Camera 
Deputaților 

2.  
 
 
 
Art.28. – (1) În cazul societăților 
administrate potrivit sistemului 
unitar, consiliul de administrație 
este format din 3-7 membri, 
persoane fizice sau juridice, cu 
experiență în îmbunătățirea 
performanței societăților sau 
regiilor autonome pe care le-au 
administrat sau condus. 
 

4. La articolul 28, alineatul (1), 
partea introductivă a alineatul (2) și 
alineatul (3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.28. – (1) În cazul societăților 
administrate potrivit sistemului unitar, 
consiliul de administrație este format 
din 3-5 membri, persoane fizice sau 
juridice, cu experiență în 
îmbunătățirea performanței societăților 
sau regiilor autonome pe care le-au 
administrat sau condus. 
 
 

2. La articolul 28, alineatul (1), 
partea introductivă a alineatul 
(2) și alineatul (3) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
„Art.28. – (1) În cazul 
societăților administrate potrivit 
sistemului unitar, consiliul de 
administrație este format din 3 
membri, persoane fizice sau 
juridice, cu experiență în 
îmbunătățirea performanței 
societăților sau regiilor 
autonome pe care le-au 
administrat sau condus. 

Motivarea susținerii: 
.............................. 
Motivarea respingerii: 
Respins prin vot. 

Camera 
Deputaților 
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0 1 2 3 4 5 
 (2) Consiliul de administrație este 

format din 5-9 membri în cazul 
întreprinderilor publice care 
îndeplinesc următoarele condiții 
cumulative: 
 

.......... 
 
(3) Cel puțin doi dintre membrii 
consiliului de administrație 
trebuie să aibă studii economice 
sau juridice și experiență în 
domeniul economic, juridic, 
contabilitate, de audit sau 
financiar de cel puțin 5 ani. 
 

(2) Consiliul de administrație este 
format din 5-7 membri în cazul 
întreprinderilor publice care 
îndeplinesc următoarele condiții 
cumulative: 
 

.......... 
 
(3) Cel puțin jumătate dintre membrii 
consiliului de administrație trebuie să 
aibă studii economice sau juridice și 
experiență în domeniul economic, 
juridic, contabilitate, de audit sau 
financiar de cel puțin 5 ani.” 
 

(2) Consiliul de administrație 
este format din 3 membri în 
cazul întreprinderilor publice 
care îndeplinesc următoarele 
condiții cumulative: 
 
Dep.Cristina-Mădălina Prună - 
USR  
 

  

3.  
 
Art.31. – (1) În cazul societăților 
administrate potrivit sistemului 
dualist, consiliul de supraveghere 
poate avea între 5 și 9 membri, iar 
directoratul între 3 și 7 membri. 

5. La articolul 31, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
„Art.31. – (1) În cazul societăților 
administrate potrivit sistemului 
dualist, consiliul de supraveghere 
poate avea între 5 și 7 membri, iar 
directoratul între 3 și 5 membri.” 
 

3. La articolul 31, alineatul (1) 
va avea următorul cuprins: 
„Art.31. – (1) În cazul 
societăților administrate potrivit 
sistemului dualist, consiliul de 
supraveghere poate avea 3 
membri, iar directoratul 3 
membri.” 
 
Dep.Cristina-Mădălina Prună – 
USR 
 

Motivarea susținerii: 
.............................. 
Motivarea respingerii: 
Respins prin vot. 

Camera 
Deputaților 

 


