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Consiliul Economic și Social, 

 având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 248/2013, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

formulează următorul  

 

 

PUNCT DE VEDERE 

cu privire la lipsa solicitării avizului Consiliului Economic și Social asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 

 

 

 Pe baza informațiilor din spațiul public, Consiliul Economic și Social a luat act de 

înaintarea către Parlament, de către Secretariatul General al Guvernului, a unui proiect de 

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

privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în decembrie 2022. Acest proiect 

nu a fost înaintat CES spre avizare, deși conform Legii nr. 248/2013, CES este consultat 

obligatoriu asupra proiectelor de acte normative inițiate de Guvern în domeniul 

politicilor economico-sociale. Apreciem că legislația cu privire la guvernanța corporativă 

este un pilon fundamental al politicii economice naționale, iar neconsultarea CES în acest 

domeniu reprezintă o posibilă nerespectare a legislației în vigoare cu privire la dialogul social 

și civic. Gestionarea transparentă, în condiții de concurență loială, competitivitate și orientare 

către performanță a participațiilor statului în economie este de natură a contribui atât la 

sănătatea economiei naționale, protecției lucrătorilor, cât și la asigurarea unui climat de 

domnie a legii și statului de drept. Numeroasele exceptări ale întreprinderilor publice de la 

aplicarea prevederilor acestei legislații, lacunele legislative care permit perpetuarea numirilor 

interimare de administratori și lipsa de corelare reală a remunerațiilor executivului cu 
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performanțele întreprinderilor, inclusiv cele non-financiare, constituie aspecte îngrijorătoare 

în acest domeniu. Aceste aspecte sunt cauzate și de clauzele privind numirea 

administratorilor, clauze care le asigură indemnizații foarte mari pe durata întregului mandat, 

indiferent de performanțe, și care prevăd despăgubiri financiare importante în cazul în care 

administratorii sunt înlocuiți, înainte de încheierea mandatului, pentru ineficiență și lipsă de 

performanțe. 

 În baza celor expuse, solicităm Guvernului consultarea obligatorie a CES asupra 

acestui domeniu și, în general, asigurarea unei consultări publice cât mai largi și transparente 

asupra actelor normative, în conformitate cu legislația incidentă. O importanță aparte pentru 

societatea românească astăzi o au actele normative care se constituie în jaloane de 

reformă în Planul Național de Redresare și Reziliență, deoarece imprimă traiectoria 

dezvoltării României, cel puțin pe termen mediu.  

 Atragem totodată atenția asupra vulnerabilității proiectului legislativ, determinată de 

lipsa avizului CES. Amintim câteva spețe pentru care Curtea Constituțională a admis excepția 

de neconstituționalitate. La începutul anului curent, spre exemplu, Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 

a fost declarată ca fiind neconstituțională, întrucât nu s-a putut face dovada solicitării avizului 

din partea CES, încălcându-se prevederile art.l alin.(3) și (5), coroborate cu cele ale art. 141 

din Constituție, cu consecința neconstituționalității Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.50/2021 în ansamblul său. 

 Subliniem faptul că atât lipsa solicitării avizului CES, cât și lipsa dialogului social și 

civic, asupra modificărilor aduse, îndepărtează România de bunele practici internaționale în 

domeniul guvernanței corporative și poate periclita traseul instituțional de aderare a țării 

noastre la principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de 

Guvernanță Corporativă, prin transpunerea acestora în legislația națională.  

 Tragem un semnal de alarmă asupra necesității consultării adecvate a CES, 

raportat la timpul alocat consultării și transparenței procesului, cu privire la actele 

normative inițiate și promovate de Guvern. 

 Acest apel al CES nu poate fi considerat în niciun fel echivalent emiterii unui 

aviz, în conformitate cu legislația în vigoare. 


