
  
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 109 din 30 noiembrie 2011 

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 883 din 14 decembrie 201  
CAPITOLUL V 
    Transparenţă. Obligaţii de raportare 
 
    ART. 51 
    (1) Întreprinderea publică, prin grija consiliului de administraţie sau, după caz, a 
directoratului, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul 
asociaţilor/acţionarilor, următoarele documente şi informaţii: 
    a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la 
data adunării; 
    b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; 
    c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea 
semestrului; 
    d) raportul de audit anual; 
    e) componenţa organelor de conducere ale societăţii, CV-urile membrilor 
consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale membrilor 
consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului; 
    f) rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de 
supraveghere. 
    (2) Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele 
consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi 
raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice 
pe o perioadă de cel puţin 3 ani. 
    ART. 52 
    (1) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere 
informează acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează 
încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii 
sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu 
angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate 
controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce 
reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele 
tranzacţii. 
    (2) Obligaţia de informare revine consiliului de administraţie/consiliului de 
supraveghere şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii 
până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1). 



    (3) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere 
informează acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce urmează 
încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea 
publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă 
tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin 
echivalentul în lei a 100.000 euro. 
    (4) În cazul regiilor autonome, consiliul de administraţie informează de îndată 
autoritatea publică tutelară asupra oricărei tranzacţii prevăzute la alin. (1) - (3). 
    (5) Directorul general sau, după caz, directoratul supune aprobării consiliului de 
administraţie orice tranzacţie din categoria celor prevăzute la alin. (1) dacă aceasta 
are, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în 
lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacţiei, consiliul de administraţie 
poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă 
tranzacţia este corectă în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă. 
    (6) În rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie sau, după 
caz, ale directoratului se vor menţiona, într-un capitol special, actele juridice 
încheiate în condiţiile alin. (1), precizându-se următoarele elemente: părţile care au 
încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului 
acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, 
termenele şi modalităţile de plată, precum şi alte elemente esenţiale şi 
semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menţiona şi 
orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice 
respective asupra situaţiei financiare a societăţii. 
    ART. 53 
    (1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor întreprinderii publice 
de un membru al consiliului de administraţie, de un director sau, după caz, de un 
membru al directoratului cu: 
    a) soţul, ascendenţii sau descendenţii săi, cu rudele în linie colaterală sau cu 
afinii săi până la gradul IV inclusiv; 
    b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de 
supraveghere ori ai directoratului, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul 
asupra societăţii sau cu o societate controlată; 
    c) soţul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenţii sau descendenţii acestora, 
cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora. 
    (2) Acţiunea în anulare poate fi introdusă de orice acţionar sau de persoana 
desemnată de adunarea generală a acţionarilor în termen de 6 luni de la data la care 
a cunoscut faptul încheierii tranzacţiei, dar nu mai mult de 6 luni de la data 
informării adunării generale asupra tranzacţiei, potrivit art. 52 alin. (1) şi (2). 
    ART. 54 



    Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează 
trimestrial şi prezintă consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de 
supraveghere un raport în care sunt prezentate informaţii privind execuţia 
mandatului său, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele 
externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele 
sale strategice. 
    ART. 55 
    (1) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al 
întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, 
un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la 
execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor 
directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele 
financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii. 
    (2) Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de 
administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un 
raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi 
directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor 
directoratului în cursul anului financiar. 
    (3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acţionarilor 
care aprobă situaţiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor 
potrivit art. 40 alin. (1) şi cuprinde cel puţin informaţii privind: 
    a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi 
componentei fixe; 
    b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a 
remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; 
    c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje 
nebăneşti; 
    d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate; 
    e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, 
cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 
    ART. 56 
    Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează 
un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului 
următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de 
internet a întreprinderii publice. 
    ART. 57 
    Consiliul de administraţie sau directorul general, în cazul în care conducerea 
executivă este exercitată de directori, ori, după caz, directoratul are obligaţia să 
transmită Ministerului Finanţelor Publice trimestrial şi ori de câte ori i se solicită 
fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la 



indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri şi cheltuieli, în formatul şi 
la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau prin circulare. 
    ART. 58 
    (1) Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la 
activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate sub tutela sa. Raportul 
este publicat pe pagina de internet a autorităţii publice tutelare. 
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde cel puţin informaţii privind: 
    a) politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare; 
    b) modificări strategice în funcţionarea întreprinderilor publice: fuziuni, divizări, 
transformări, modificări ale structurii de capital; 
    c) evoluţia performanţei economice a întreprinderilor publice aflate sub 
coordonarea autorităţii publice tutelare: reducerea arieratelor, profit ş.a.; 
    d) politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice aflate 
sub coordonarea autorităţii publice tutelare şi costurile/avantajele acestora; 
    e) alte elemente stabilite prin decizie/ordin a/al autorităţii publice tutelare. 
    (3) Informaţiile referitoare la politica de acţionariat a autorităţii publice tutelare 
vizează cel puţin: 
    a) obiectivele politicii de acţionariat; 
    b) indicatorii economici de realizare a obiectivelor politicii de acţionariat; 
    c) evoluţia participaţiei statului la întreprinderi publice (privatizare, dobândirea 
de noi acţiuni); 
    d) valoarea dividendelor repartizate statului - acţionar; 
    e) selecţia administratorilor şi a directorilor, execuţia mandatului acestora. 
    (4) În luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, 
Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi prezintă Guvernului un raport anual 
privind regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul deţine o participaţie 
majoritară sau integrală. Acest raport este publicat pe pagina proprie de internet a 
Ministerului Finanţelor Publice. 
    (5) În luna mai a anului ulterior celui cu privire la care se face raportarea, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor prezintă Guvernului un raport anual privind 
regiile autonome şi societăţile comerciale la care unităţile administrativ-teritoriale 
deţin participaţie majoritară sau integrală. Acest raport este publicat pe pagina 
proprie de internet a Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
    ART. 59 
    (1) Nerespectarea de către membrii consiliului de administraţie sau, după caz, de 
către membrii consiliului de supraveghere ai întreprinderii publice a prevederilor 
art. 18 alin. (4) şi (5), art. 29 alin. (7) şi (8), art. 35 alin. (6) şi (7), art. 39 alin. (2), 
art. 51 şi 56 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 
10.000 lei. 



    (2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunii 
contravenţionale se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, din oficiu sau la sesizarea asociaţilor/acţionarilor. 
 


