16 octombrie 2017
În atenția:
Membrilor Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare – Camera
Deputaților
Membrilor Comisiei pentru industrii şi servicii – Camera Deputaților
Membrilor Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi – Camera Deputaților
Membrilor Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci – Camera Deputaților
Membrilor Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului – Camera
Deputaților

Re:
PL-x nr. 226/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin. (3) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice

Stimate doamne,
Stimați domni,
Am luat la cunoștință despre aprobarea de către Comisia pentru industrii şi servicii a unui
amendament la Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
amendament care prevede că Guvernul va avea posibilitatea să excepteze de la aplicarea
prevederilor OUG privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin
Legea nr. 111/2016 şi alte societăţi decât cele cuprinse în proiectul de lege, fără a exista
criterii clare cu privire la exceptarea acestora.
În continuarea scrisorii noastre din data de 4 septembrie 2017 prin care am recomandat că
numai întreprinderile publice care nu au un scop lucrativ ar putea fi exceptate de la
prevederile legislaţie româneşti privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,
menţionăm pe această cale că extinderea listei întreprinderilor publice exceptate de la
prevederile OUG 109/2011 de către Guvern, fără a exista criterii clare pentru exceptarea
acestora, este de natură să contribuie la slăbirea implementării legislației privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice în România şi să conducă la efecte negative în ceea ce
privește performanțele financiare ale acestora, sporirea riscurilor de integritate la nivelul
acestor companii, precum și subminarea încrederii mediului de afaceri în angajamentul
autorităților cu privire la creșterea transparentei și promovarea standardelor de bună
guvernanță la nivelul companiilor la care acționar majoritar este Statul român și a sectorului
public în general.
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Vă rugăm pe această cale să analizați amendamentul aprobat de către Comisia pentru
industrii şi servicii prin care Guvernul poate extinde lista întreprinderilor publice exceptate şi
să respingeți acest amendament înainte de finalizarea raportului comun cu privire la acest
proiect de lege.

Cu stimă

Anda Todor
Președinte Comitet Guvernanță Corporativă
Vice-președinte AmCham România

***
Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) este cea mai reprezentativă asociaţie profesională
de afaceri, înfiinţată în anul 1993 de un grup de companii americane, dar care reuneşte în prezent peste 400 de
companii americane, internaţionale şi locale.
Acestea au cumulat investiţii totale de peste 20 miliarde dolari, generând în jur de 250.000 de locuri de muncă.
AmCham România este ferm angajată în facilitarea unui dialog deschis între comunitatea de afaceri şi autorităţile
centrale, promovând soluţii şi priorităţi pentru îmbunătăţirea mediul de afaceri şi creşterea competitivităţii
economice a României în plan regional şi european.
AmCham Romania este membră a U.S. Chamber of Commerce şi a reţelei europene AmChams in Europe.

www.amcham.ro /amcham@amcham.ro
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