Avizat,
Presedintele Consiliului de Administratie
Alexandru Sandulescu
NOTA
privind supunerea spre aprobare Adunarii Ordinare a Actionarilor a incheierii pentru membrii
Consiliului de Administratie si pentru Directorii S.N. Nuclearelectrica S.A. a incheierii de polite de
asigurare de tip Directors and Officers Liability pana la expirarea mandatelor acestora

I.

Apecte generale/Competenta. Contextul necesitatii aprobarii de catre Adunarea Ordinara a
Actionarilor a incheierii politelor de asigurare pentru directorii si administratorii Societatii
Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”)

In perioada 12 ianuarie 2015 – 10 aprilie 2015, Curtea de Conturi a Romaniei – Departamentul IV a efectuat o
actiune de verificare cu tema “Controlul privind situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului
public si privat al statului precum si legalitatea realizarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor in perioada
2012-2014 la Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.”.
In urma acestei actiuni de verificare, echipa de auditori publici externi a intocmit Raportul de control nr. 4371
din 10.04.2015 (“Raportul de control” sau “Raportul”) retinand ca abatere de la legalitate si regularitate
„efectuarea de plati nelegale in suma estimata de 86.699 euro (397.459 lei) reprezentand contravaloarea a 2
asigurari de raspundere civila, incheiate pentru administratori, inclusiv persoane din afara societatii, fara a
avea baza legala”.
Impotriva Raportului, SNN a formulat Obiectiuni inregistrate la Curtea de Conturi a Romaniei sub nr.
128495/27.04.2015 solicitand inlaturarea abaterii retinute cu privire la politele de tip D&O insa obiectiunile
subscrisei nu au fost retinute de catre Curtea de Conturi a Romaniei si drept consecinta a fost emisa Decizia
nr.16/11.05.2015 pentru inlaturarea deficientelor constatate si consemnate in Raportul de control nr. 4371 din
10.04.2015 (“Decizia”).
La punctul II.10 din Decizie a fost mentinuta abaterea constand in “efectuarea de plati in suma de 86.699 euro
(397.459 lei) pentru cheltuieli de asigurare, angajate in alte conditii decat cele legale” dispunandu-se
urmatoarea masura pentru inlaturarea abaterii:
“Conducerea Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. va dispune masuri pentru extinderea
verificarilor asupra politelor de asigurare incheiate si derulate in perioada 2012 – 2014, in vederea
identificarii si a altor polite de asigurare de raspundere profesionala incheiate: fara a se nominaliza
numarul persoanelor asigurate, numele si prenumele persoanelor asigurate;incheiate pentru
persoanele care detin functia de administratori neexecutivi si directori ai SN Nuclearelectrica SA,
precum si pentru persoane din afara entitatii; incheiate pentru alte daune decat cele cauzate ca urmare
a erorilor, omisiunilor sau neglijentelor produse in exercitarea profesiei (inclusiv pentru cazurile
prezentate in Raportul de control), a stabilirii intinderii prejudiciului ca urmare a platilor efectuate
pentru astfel de polite de asigurare, inregistrarea in contabilitate a sumelor stabilite, recuperarea
acestora (inclusiv a beneficiilor nerealizate) in conditiile legii, corectarea rezultatelor contabile
inregistrate si determinarea eventualelor diferente cuvenite bugetului de stat inclusiv dividendelor
cuvenite actionarului unic si virarea acestora pe destinatiile legale inclusiv accesoriile aferente
calculate pana la data platii (pentru inlaturarea abaterii prezentate la pct. 10 din Decizie)”.
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Impotriva Deciziei, SNN a formulat Contestatie inregistrata la Curtea de Conturi a Romaniei sub nr.131202 din
29.05.2015 prin care a solicitat Curtii de Conturi anularea abaterilor cu consecinta exonerarii conducerii SNN
de obligatia de a pune in aplicare masurile dispuse.
Prin adresa Curtii de Conturi a Romaniei – Departamentul IV – nr. IV/40.362/20.07.2015, inregistrata la SNN
sub nr. 8701/20.07.2015, a fost comunicata catre SNN Incheierea nr. 59 din 17.07.2015 (“Incheierea”) emisa de
Comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei.
Potrivit acestei Incheieri, Comisia de solutionare a contestatiilor, in baza Raportului de control, a Deciziei si a
Contestatiei subscrisei, “a analizat argumentele prezentate in Contestatie, aspectele prezentate in Raportul de
Control, precum si prevederile legale aplicabile in acest domeniu, rezultand ca argumentele prezentate nu aduc
elemente noi care sa modifice Decizia nr. 16/2015”, desi, in mod evident, asa cum rezulta din expunerile din
prezenta nota, SNN a adus clarificari in baza legislatiei aplicabile care dovedesc fara echivoc netemeinicia si
nelegalitatea constatarilor Curtii de Conturi.Impotriva actelor administrative Incheiere, Decizie si Raport, la
data de 07.08.2015, SNN a formulat actiune in contencios administrativ solicitand anularea partiala a acestor
acte administrative, inclusiv suspendarea punerii in executare a acestora. Cererile de chemare in judecata
promovate de SNN impotriva actelor administrative emise de Curtea de Conturi sunt in curs de inregistrare pe
rolul Curtii de Apel Bucuresti.
Cu privire la asigurarea de raspundere profesionala, exista prevederi legale clare in Legea nr. 31/1990 care
obliga atat administratorii cat si directorii unei societati pe actiuni care au incheiat cu societatea un contract de
mandat sa aiba o asigurare de raspundere profesionala, pe baza acelorasi criterii de aplicabilitate, fara nicio
diferenta de abordare corelata cu pozitia detinuta in cadrul societatii pe actiuni.
Aditional obligatiei legale, din punct de vedere al prevederilor statutare si deciziilor organelor statutare, SNN
are obligatia statutara si contractuala sa incheie pentru administratorii executivi si neexecutivi precum si pentru
Directori o polita de asigurare de raspundere profesionala de tip D&O (Directors and Officers Liability):
(i) Prevederile art. 18 alin. 3 din Actul Constitutiv („...Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod
expres execitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de tipul D&O”);
(ii) Prevederile art. 20 alin. 7 din Actul Constitutiv („Directorul general si Directorii trebuie sa accepte in
mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de
raspundere a administratorilor si Directorilor („Directors & Officers Liability”), care sa acopere
raspunderea civila fata de terti a societatii insasi si a managementului acesteia (Directorul
general, Directori, Consiliul de Administratie. Costurile aferente acestei asigurari vor fi
suportate de catre Societate.”);
(iii) Art. 20 din Contractul de Administratie incheiat intre societate si administratori aprobat prin Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 19 din data de 24.07.2013 si prin Ordinul Ministerului
Economiei nr. 1689/24.07.2013 care are ca anexa forma contractului de administratie articol care
stipuleaza dreptul administratorul de a beneficia de o polita de tip D&O si obligatia SNN de a incheia
o polita de tip D&O pentru administrator;
(iv) Art. 20 din Contractul de mandat al Directorului General si Directorului Sucursalei CNE Cernavoda
aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 18/03.07.2013, articol care stipuleaza dreptul
acestor Directori de a beneficia de o polita de tip D&O si obligatia SNN de a incheia o polita de tip
D&O pentru Directorii respectivi;
(v) Art. 20 din Contractul de mandat al Directorului Financiar aprobat prin Decizia Consiliului de
Administratie nr. 11/03.02.2014, articol care stipuleaza dreptul Directorului Financiar de a beneficia
de o polita de tip D&O si obligatia SNN de a incheia o polita de tip D&O pentru acesta
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Incheierea unei asigurari de raspundere profesionala de tip D&O are la baza urmatoarele argumente, sustinute
indubitabil de articolele de lege si asumarea raspunderii individuale si colective in cadrul unei companii pe
actiuni:
1. O obligatie legala stabilita atat prin Legea nr. 31/1990 cat si statutar si corporatist la nivel de companie prin
Actul Constitutiv, Hotarari ale actionarilor si Contractele de mandat ale directorilor si membrilor Consiliului de
Administratie;
2. O masura absolut necesara de management corporatist al riscului, aplicata la nivel international, implementata
pentru protejarea societatii fata de terti pentru daune care ar putea fi produse de administratori si directori, fata de
daune care ar putea fi produse societatii de administrator si directori, simultan cu protejarea administratorilor si
directorilor prin daune fata de terti si societate care ar putea apare ca urmare a activitatii lor profesionale, prin
urmare asigurarea de tip D&O reprezinta o masura complexa si integratoare de gestionare responsabila a
potentialelor riscuri asociate administrarii unei companii;
3. O masura de protectie a actionarilor in contextul in care SNN este o companie listata pe piata de capital, cu o
raspundere asumata fata de proprietarii de drept ai companiei, actionarii, prin reducerea riscului de acoperire a
pierderilor, masura aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor SNN in deplina intelegere a actiunilor aferente
managementului riscului adoptate de societate;
4. O masura suplimentara de asigurare a respectarii si indeplinirii criteriilor si principiilor de guvernanta
corporativa, componenta esentiala in administrarea unei companii listata la bursa de valori a carei neindeplinire
atrage dupa sine repozitionarea negativa a companiei pe piata de capital, implicit pierderea actionarilor. Masura
are in vedere asigurarea societatii si a managerilor, intelesi ca entitate colectiva de management, si nu asigurarea
individuala a acestora, in totala corespondenta cu raspunderea individuala si colectiva in cadrul unei societati pe
actiuni administrata in sistem unitar;
5. O masura interna de responsabilizare a echipei de management fata de societate si propria activitate
profesionala, masura curenta la nivel international si in orice companie care intelege sa realizeze un management
responsabil si de performanta dublata, intrinsec, de motivarea echipei manageriale prin protejarea drepturilor.
SNN are obligatia contractuala de a incheia aceste polite de tip D&O, neindeplinirea obligatiilor contractuale
putand conduce la plata de daune de catre SNN.
Prin urmare:
(i) Cu privire la incheierea de polite de asigurare de tip D&O pentru administratori, Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor este competenta sa ia o decizie avand in vedere cel putin urmatoarele
considerente:
- Actionarii au aprobat Actul Constitutiv al SNN care prevede incheierea de polite de asigurare
de tip D&O pentru administratori;
- Actionarii au aprobat forma contractului de administratie care prevede incheierea de polite de
asigurare de tip D&O pentru administratori;
- Membrii Consiliului de Administratie sunt in conflict de interese cu privire la luarea unei
decizii cu privire la acest aspect, fiind vorba de prevederi in contractele de administratie
incheiate de acestia cu SNN.
(ii) Cu privire la incheierea de polite de asigurare de tip D&O pentru Directori, Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor este competenta sa ia o decizie avand in vedere cel putin urmatoarele
considerente:
- Actionarii au aprobat Actul Constitutiv al SNN care prevede aceasta masura de drept al
Directorilor;
- Membrii Consiliului de Administratie nu au dreptul sa ia o decizie cu privire la acest aspect,
fiind in discutie un drept al Directorilor aprobat de actionari.
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II.

Netemeinicia si nelegalitatea constatarilor Curtii de Conturi

II.1 Presupusa nelegalitate a platii celor 2 asigurari de raspundere civila rezulta din faptul ca, in
acceptiunea auditorilor publici externi, de asigurare de raspundere profesionala, beneficiaza doar
membrii executivi ai consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile art. 15312 din Legea nr.
31/1990, membrii neexecutivi fiind considerati „persoane din afara entitatii” si directorii neavand dreptul
legal de a beneficia de asigurare de raspundere profesionala
Invocand prevederile Legii nr. 31/1990, auditorii publici externi apreciaza ca doar membrii executivi ai
consiliului de administratie au dreptul sa beneficieze de asigurare de raspundere profesionala. Acest considerent
reprezinta o prima premisa eronata de la care au pornit auditorii publici externi in a constata abaterea de la
legalitate si regularitate.
Art. 15312 alin 4 din Legea nr. 31/1990 prevede urmatoarele: „Persoana numita in una din functiile prevazute la
alin. (3) trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.”. Functiile mentionate la alin. (3) al aceluiasi
articol sunt functiile de administrator, membru al directoratului si membru al consiliului de supraveghere. Prin
urmare, constatarea auditorilor publici externi potrivit careia numai administratorii executivi ar avea dreptul la
asigurare de raspundere profesionala este profund eronata intrucat este evident din textele de lege invocate mai
sus ca nu se face o nicio distinctie intre administratorii executivi si neexecutivi, din perspectiva obligatiei de a
incheia o asigurare de raspundere profesionala. Rationamentul Curtii de Conturi potrivit caruia, in cazul in care
conducerea societatii a fost delegata de Consiliul de Administratie unor directori (asa cum este cazul SNN), in
acest caz doar administratorii executivi ar avea dreptul la asigurare de raspundere profesionala, nu este
conforma cu prevederile legale invocate care prevad in mod clar si fara echivoc faptul ca persoana numita in
functia de administrator (fara a distinge intre administratorii executivi si neexecutivi) trebuie sa fie asigurata
pentru raspundere profesionala, aceasta fiind de altfel si o conditie esentiala de exercitare a mandatului.
Interpretarea auditorilor potrivit careia doar administratorii executivi trebuie sa beneficieze de asigurare
profesionala reprezinta o adaugare la textul legal bazata pe un rationament propriu eronat.

Mai mult, art. 73 din Legea nr. 31/1990 prevede “Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de
societate…”, astfel, raspunderea fata de societate nu are nicio baza legala care sa conduca la concluzia
necesitatii unei diferentieri intre administratorii executivi si neexecutivi din acest punct de vedere,
actiunea in raspundere impotriva acestora facand, de asemenea, referire la administratori, si nu la
administratori executivi sau neexecutivi.

Totodata, auditorii publici externi apreciaza ca nici Directorii carora le-a fost delegata conducerea societatii nu
au dreptul sa fie asigurati pentru raspundere profesionala. Eroarea auditorilor publici externi este flagranta
intrucat in Legea nr. 31/1990 sunt prevazute texte legale care obliga atat administratorii cat si directorii unei
societati pe actiuni sa aiba o asigurare de raspundere profesionala respectiv art. 15312 alin 4 coroborat cu art
152. Astfel, prevederile art. 152 din Legea nr. 31/1990 stabilesc ca „Prevederile art. 1371 alin. (3), ale art.
1441 , 1443 ,1444 , 150 si ale art 15312 alin 4 se aplica directorilor in aceleasi conditii ca si administratorilor.”.
Intrucat art. 15312 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 contine obligativitatea de a avea o polita de asigurare de
raspundere profesionala, iar in temeiul art 152 din aceeasi lege, aceasta prevedere se aplica directorilor in
aceleasi conditii ca si administratorilor rezulta ca cerinta de a avea o asigurare de raspundere profesionala este
consacrata legislativ atat pentru administratorii societatii cat si pentru directorii carora li s-a delegat conducerea.
In mod evident, in argumentele prezentate si abaterea constatata pe baza acestor argumente, auditorii publici
externi nu au tinut cont de prevederile legale, invocand in mod trunchiat si intepretand in mod eronat texte de
lege.
In plus fata de cele mentionate mai sus, este important de precizat ca inclusiv Autoritatea de Supraveghere
Financiara („ASF”), autoritatea de reglementare inclusiv in domeniul asigurarilor careia SNN i-a solicitat
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punctul de vedere fata de Raport, a retinut in mod clar si fara echivoc ca SNN a actionat in conformitate cu
prevederile legale si ca nu exista niciun fel de abatere. Astfel, in adresa ASF nr. P1824/27.04.2015 inregistrata
la SNN cu nr. 4993/28.04.2015, adresa care a fost atasata si la Obiectiunile depuse de SNN si la Contestatie dar
care nu a fost considerata relevanta de Curtea de Conturi, autoritatea de reglementare in domeniul asigurarilor si
care a fost investita cu autoritate publica in domeniu apreciaza ca „Legea 31/1990 art. 15312 nu mentioneaza ca
asigurarea de raspundere civila se incheie doar pentru membrii executivi, dupa cum reiese din alin. (3) de la
articolul respectiv; coroborat cu alin. (4) al aceluiasi articol.....”.
II.2 Presupusa nelegalitate a platii celor 2 asigurari de raspundere civila rezulta din faptul ca, in
acceptiunea auditorilor publici externi, politele de asigurare de tip D&O incheiate de SNN, fiind
colective, nu se cunosc persoanele care beneficiaza de asigurare, acestea nefiind nominalizate si nu este
cunoscut numarul persoanelor asigurate
Potrivit uzantelor in materie de asigurari de raspundere manageriala, politele de asigurare de tipul D&O se
contracteaza de catre companie in numele si pentru toti administratorii si directorii acesteia, aspect care se
intemeiaza in special pe principiul solidaritatii raspunderii persoanelor cu drept de decizie in conducerea unei
companii.
Prin urmare, a fost incheiata o polita de asigurare de tip D&O pentru toti administratorii si directorii executivi ai
SNN avand o sub-limita pentru fiecare persoana asigurata de 3.000.000 euro. Termenul “colectiv” nu este de
natura sa atraga nelegalitatea politelor de asigurare pentru motivul ca nu exista o lege (a asigurarilor
profesionale) care sa reglementeze modalitatea in care trebuie indicate persoanele – colectiv sau individual.
Singurul text legal ce se invoca in cauza este reprezentat de catre art. 15312 alin. 3 din Legea nr. 31/1990. Iar
raportat la acest text de lege, din nou, nelegalitatea identificata de catre auditorii publici nu este fundamentata.
In cazul asigurarii de tip D&O asiguratul este (i) pe de-o parte, managerul societatii, privit generic, adica oricare
dintre managerii luati in colectiv; (ii) pe de alta parte, societatea. Asadar, acest tip de asigurare nu se incheie
pentru a se asigura managerii in mod individual ci pentru a se asigura societatea si managerii, luati ca o
colectivitate potential responsabila fata de terti.
In ceea ce priveste concluzia auditorilor in sensul ca nelegalitatea este atrasa de caracterul colectiv al politei de
tip D&O precizam ca aceasta ignora faptul ca toate persoanele asigurate sunt identificate individual si
enumerate, precum si modul in care functioneaza raspunderea individuala si colectiva in cadrul unei societati pe
actiuni administrate in sistem unitar. Astfel, subliniem faptul ca membrii Consiliului de Administratie, raspund
solidar si colectiv pentru actele si faptele asumate in aceasta calitate.
Cu privire la numarul de persoane precum si numele acestora, elementele consemnate in actele administrative
de catre Curtea de Conturi nu corespund realitatii si ignora cu desavarsire urmatoarele documente puse la
dispozitia auditorilor publici externi in cadrul actiunii de control:
1. Cererea transmisa asiguratorilor (“application form”) pentru incheierea politei pentru perioada
2013 – 2014 in cadrul procedurii de achizitie are anexata lista persoanelor care urmeaza sa fie
asigurate;
2. Raspunsul la cererea de clarificari nr. 12771/04.11.2014 emis in cadrul procedurii de achizitie
mentioneaza in clar care sunt persoanele asigurate, respectiv membrii Consiliului de
Administratie si Directorii care au incheiat cu SNN un contract de mandat;
3. Adresa Allianz Tiriac Asigurari nr. 4061E / 24.04.2015 inregistrata la SNN cu nr.
4851/24.04.2015 in care se mentioneaza in clar faptul ca persoanele asigurate sunt membrii
Consiliului de Administratie, indicand numele si prenumele acestora precum si Directorii care
au incheiat un contract de mandat cu Societatea, indicand numele si prenumele acestora, astfel
cum au reiesit de altfel si din documentele din cadrul procedurii de achizitie (application form
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si raspunsul la cererea de clarificari);
4. Adresa ASF nr. P1824/27.04.2015 inregistrata la SNN cu nr. 4993/28.04.2015 in care se
mentioneaza ca “.. din documentatia transmisa de dumneavoastra reiese ca anexa nr. 1 face
parte din formularul de solicitare a incheierii contractului de asigurare de raspundere civila,
prin urmare persoanele care beneficiaza de protectia respectiva sunt cunoscute.”.
II.3 Presupusa nelegalitate a platii celor 2 asigurari de raspundere civila rezulta din faptul ca, in
acceptiunea auditorilor publici externi, au fost asigurate persoane din afara entitatii
(sotul/sotia/concubinul/concubina, mostenitorii, executorii testamentari sau legali ai unor persoane
asigurate
Aceasta nelegalitate provine din incapacitatea auditorilor publici de a interpreta in mod corect termenul de
„persoane asigurate”. Astfel: sotul/sotia/concubinul/concubina, mostenitorii, executorii testamentari sau legali
ai unor persoane asigurate, nu sunt (asa cum reiese si din text) persoane asigurate. Acestea sunt persoane, ce
au o stransa legatura legala patrimoniala cu persoanele asigurate, si sunt vizate exclusiv in situatiile
eventuale in care pierderile vor trebui acoperite inclusiv din bunuri detinute de persoanele asigurate
(administratori si directori), in copropietate cu cei mentionati mai sus.
Referitor la asigurarea persoanelor ce se afla intr-o relatie cu membrii executivi si cei neexecutivi ai consiliului
de administratie, cum ar fi: sotul/sotia sau concubinul/concubina oricarei persoane asigurate, reprezentantii
legali, mostenitorii, executorii testamentari sau legali ai unei persoane asigurate, mentionam ca acestea nu sunt
persoane asigurate ci se vizeaza conform politei, situatia când recuperarea pierderii priveşte bunurile aflate în
folosinţă sau proprietate comună sau în cazul decesului ori incapacităţii de plată a acestora. Este evident ca
aceste persoane (exemplu: sotul/sotia unui membru al consiliului de administratie) nu au cum sa fie persoane
asigurate pentru raspundere profesionala, inclusiv din simplul motiv ca ele nu participa la conducerea societatii,
neavand un contract de mandat incheiat cu societatea, prin urmare nu pot produce daune societatii sau tertilor
astfel incat nici din perspectiva asiguratorului nu au cum sa reprezinte un risc asigurat care sa conduca la o
diferentiere a primei de asigurare
Astfel, la pct.3.14 din conditiile de asigurare se mentioneaza ca sotul/sotia sau concubina/concubinul oricarei
persoane asigurate (administratori executivi si neexecutivi) sunt persoane asigurate (...) numai atunci cand
recuperarea pierderii priveste bunurile aflate in folosinta sau in proprietate comuna de catre sau in numele
sotului/sotiei sau concubinei/concubinului. In acest caz extinderea politei este justificata de relatiile de
coproprietate, astfel cum se si mentioneaza in mod expres. Regimul coproprietatii determina ca o eventuala
incercare de recuperare a prejudiciului de catre Societate asupra patrimoniului aflat in regim codevalmas sau in
coproprietate sa poate fi blocata in virtutea regulilor dupa care functioneaza aceasta forma de proprietate.
Extinderea asigurarii de raspundere profesionala si asupra regimului de coproprietate este benefica pentru
societate, riscul de insolvabilitate a coproprietarilor fiind neutralizat de plata indemnizatiei de asigurare, iar
riscul unui proces indelungat si costisitor este redus.
Prin adresa ASF nr. P1824/27.04.2015 inregistrata la SNN cu nr. 4993/28.04.2015, autoritatea de reglementare
in domeniu si care a fost investita cu autoritate publica in domeniu apreciaza ca „din contractul de asigurare
pct. 3.14 reiese ca nu se acopera nicio SOLICITARE DE DESPAGUBIRI care este in legatura cu o FAPTA
CULPABILA a sotului/sotiei sau a concubinului/concubinei si ca acestia sunt acoperiti de contractul de
asigurare numai atunci cand recuperarea pierderii priveste bunurile aflate in folosinta sau proprietate
comunca de catre sau in numele sotului/sotiei sau a concubinului/concubinei, prin urmare acestia sunt
asigurati doar in calitate de coproprietari sau utilizatori comuni ai bunurilor care constituie obiectul
recuperarii pierderii pricinuite prin fapta culpabila, de catre persoanele din cadrul societatii; de asemenea,
contractul de asigurare, la pct. 3.14 acopera si reprezentantii legali, mostenitorii, executorii testamentari sau
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legali ai unei PERSOANE ASIGURATE, in cazul decesului ori incapacitatii de plata a acesteia, pentru FAPTE
CULPABILE comise de catre PERSOANA ASIGURATA.”.
Totodata, prin adresa Allianz Tiriac Asigurari nr. 4061E / 24.04.2015 inregistrata la SNN cu nr.
4851/24.04.2015 asiguratorul furnizeza urmatoarele clarificari cu privire la includerea in definitia PERSOANEI
ASIGURATE din Conditiile de asigurare de raspundere a managerilor, aplicabile politelor D&O
571005753/27.08.2013 si 571005920/25.11.2014), a soţului/sotiei, reprezentanţilor legali, moştenitorii etc.: “In
concret, politele D&O acopera doar “PIERDERILE” care reprezinta o consecinta directa a unei “FAPTE
CULPABILE” comise de catre o “PERSOANA ASIGURATA” (asadar, persoanele fizice nominalizate in
cererile chestionar) in legatura cu activitatea desfasurata in cadrul SNN. In niciun caz Asigurătorul nu va avea
răspundere pentru acoperirea “PIERDERILOR” decurgând din fapte comise de alte persoane decat cele
nominalizate mai sus.
Exclusiv in ideea de a conferi o protectie suplimentara SNN, avand in vedere prevederile Codului civil
referitoare la posibilitatea recuperarii prejudiciului de la mostenitorii PERSOANEI ASIGURATE si, totodata,
pentru a se acoperi prin politele de D&O si ipoteza cand recuperarea pierderii priveşte bunurile aflate în
folosinţă sau proprietate comună a PERSOANEI ASIGURATE si a unor apartinatori ai acesteia, definitia
PERSOANEI ASIGURATE a fost precizata astfel incat situatiile anterior enumerate sa fie acoperite, si acestea,
de polite, respectiv au fost asimilate in categoria PERSOANELOR ASIGURATE si:
- soţul/sotia sau concubinul/concubina oricărei PERSOANE ASIGURATE;
- reprezentanţii legali, moştenitorii, executorii testamentari sau legali ai unei PERSOANE
ASIGURATE, dar numai în cazul decesului ori incapacităţii de plată a PERSOANEI
ASIGURATE.
Dupa cum am subliniat deja mai inainte, politele D&O in discutie acopera doar pierderile care sunt consecinta
directa a unei fapte culpabile savarsite de catre o PERSOANA ASIGURATA, acestea nu acoperă nicio
“SOLICITARE DE DESPĂGUBIRI” care este în legătură cu o potentiala “FAPTĂ CULPABILĂ” a
soţului/sotiei sau concubinului/concubinei, respectiv reprezentantii legali, moştenitorii, executorii testamentari
sau legali. In acest context, activarea politei intervine numai in situatia in care o PERSOANA ASIGURATA
savarseste o fapta culpabila si, din anumite motive (deces, reorganizare, coproprietate asupra bunurilor etc.)
SNN nu ar fi in masura sa isi recuperze integral prejudiciul (numai) de la PERSOANA ASIGURATA respectiva,
avand astfel posibilitatea sa se indrepte impotriva unei categorii mai extinse de persoane. Mentionam, de
asemenea, ca “extinderea” de mai sus reprezinta o practica foarte uzitata la nivel international si, ca si in
cazul celor doua polite de D&O in discutie, se acorda in mod gratuit, respectiv nu se percepe nicio prima
aditionala si nici nu este afectat in niciun fel nivelul primei platite de SNN.”
Auditorii publici externi nu au retinut aceste argumente considerand irelevant faptul ca extinderea asigurarii de
raspundere profesionala si asupra regimului de coproprietate este benefica pentru societate, riscul de
insolvabilitate a coproprietarilor fiind neutralizat de plata indemnizatiei de asigurare, iar riscul unui proces
indelungat si costisitor este redus.

II.4 Nelegalitatea platii celor 2 asigurari de raspundere civila rezulta din faptul ca, in acceptiunea
auditorilor publici externi, legea nu obliga societatile sa incheie polite de asigurare de tip D&O si, prin
urmare, incheierea unui astfel de tip de polita este nelegala
Auditorii publici externi au retinut in Raport, Decizie si Incheiere urmatoarele:
(i) faptul ca, „potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, societatile nu sunt obligate sa incheie polite de tip
D&O”;
(ii) faptul ca „polita de asigurare de raspundere profesionala la care face referire Legea nr. 31/1990 ofera
protectie asiguratului pentru daune tertilor ca urmare a erorilor, omisiunilor sau neglijentelor
produse in exercitarea profesiei” pe cand „polita de asigurare de raspundere civila de tip D&O
ofera protectie pentru daune cauzate companiei/tertilor”.
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Prin raport la cele retinute de echipa de control si masurile dispuse prin Decizie ca urmare a abaterii constatate,
Curtea de Conturi considera ca fiind nelegala incheierea de polite de tip D&O intrucat Legea nr. 31/1990 nu
obliga societatile sa incheie acest tip de asigurare. Consideram ca aprecierile si rationamentul echipei de control
care stau la baza abaterii constatate si, prin urmare, la masurile dispuse, nu sunt corecte din motivele pe care
urmeaza sa le prezentam in continuare.
Si cu privire la acest aspect, SNN a solicitat punctul de vedere al ASF potrivit caruia prevederile invocate de
auditorii publici externi nu se regasesc in Legea nr. 31/1990 si politele de asigurare de tip D&O raspund
cerintelor Legii nr. 31/1990.
Asigurarea de raspundere a managerilor de tip D&O este, in mod obisnuit contractata de companie pentru
manageri., Aceasta asigurare acopera pierderile financiare cauzate companiei sau tertilor care ar putea rezulta
din activitatea managerilor;
In cazul politei de tip D&O beneficiari sunt atat societatea cat si managerii. Societatea este protejata atat fata de
terti pentru daune care ar putea fi produse de administratori si directori in limita sumelor asigurate, cat si fata de
daunele care ar putea fi produse societatii de catre administratori si directori. Administratorii si directorii sunt
la randul lor protejati fata de terti si fata de societate pentru daune pe care le-ar putea produce ca urmare a
activitatii lor profesionale.
Mai exact, concluzia auditorilor este in sensul ca nelegalitatea asigurarii incheiate de catre SNN rezulta din
faptul ca polita de tip D&O nu este o asigurare care sa protejeze exclusiv administratorii si directorii executivi,
ci protejeaza inclusiv societatea care le-a incredintat conducerea.
Potrivit politei de asigurare incheiate de SNN, asiguratorul se obliga sa acopere sumele pe care asiguratul ar fi
obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire, pentru prejudiciile provocate ca urmare a faptelor culpabile sau
actelor, erorilor sau omisiunilor savarsite in mod involuntar in exercitiul functiei de administrator/director al
societatii.

Datorita importantei functiilor de conducere in cadrul SNN si existenta unui cadru ierarhic de delegare a
competentelor, societatea a adoptat o politica pragmatica in directia protejarii in raport de erorile la care o
expun in capacitatea lor de prepusi ai companiei, directorii sau administratorii.
De mentionat ca personalul de conducere se expune atat unui risc personal si profesional, iar riscurile inerente
în exercitiul functiunii se rasfrang implicit asupra societatii.
In consecinta, interesul protejarii reprezentantilor actionand cu mandat oficial din partea societatii este al
companiei insasi, si nu al individului, ceea ce face ca protectia prin asigurare sa fie parte din responsabilitatile
societatii.
Prin urmare, nu se poate nega ca este in interesul companiei sa aiba incheiata o astfel de asigurare, mai ales in
contextul in care o eventuala actiune in raspundere din partea eventualilor terti prejudiciati se va intenta
impotriva societatii.
Polita de tip D&O reprezinta o asigurare complexa care asigura, pe langa raspunderea fata de terti a
administratorului si/sau a directorului, si raspunderea fata de societate.
In mod similar, si in cazul asigurarii de raspundere profesionala, societatea este unul dintre beneficiari, si astfel
sub acest aspect exista identitate intre cele doua polite sub aspectul riscurilor asigurate si beneficiarul acesteia.
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Ambele tipuri de asigurari urmaresc protectia societatii (i) fie pentru pagubele cauzate direct acesteia de catre
administratori/directori (ii) fie pentru cazul in care societatea ar fi obligata sa isi exercite dreptul de regres
impotriva acestuia pentru daunele achitate tertilor.
O comparatie similara poate fi realizata pentru asigurarile auto: exista obligativitatea legala de a avea incheiata
o polita de tip RCA (de raspundere civila auto pentru daune provocate tertilor), dar nu exista obligativitatea de a
a avea o polita de asigurare facultativa (de tip CASCO pentru daune provocate bunului auto propriu datorita
culpei angajatului sofer SNN ), insa beneficiile unei polite de tip CASCO sunt evidente deoarece protejeaza
chiar bunurile societatii de daune care ar putea fi produse din neglijenta propriilor angajati (conducatorii auto).
Prin similitudine, polita de tip D&O acopera atat o obligatie strict legala (asigurarea de raspundere profesionala
reglementata de Legea nr. 31/1990) cat si una facultativa (de tip D&O care are inclusa in fapt asigurarea de
raspundere profesionala reglementata de legea nr. 31/1990), dar asumata in plus prin contractele de
administratie/mandat si actul constitutiv.
Prin comparatie, nu exista nicio baza legala care sa oblige compania sa incheie polite CASCO pentru auto,
totusi acest lucru se intampla datorita unei politici prudente de management al riscurilor si protejare a activelor
societatii; la fel, si in cazul politei D&O exista acoperiri facultative similare pe care societatea s-a angajat sa
adopte pentru administratori si directori, fiind simultan o masura de protectie a acestora si a societatii. Obligatia
de a incheia o polita de asigurare de tip D&O pentru administratori si directori este inclusa si in contractul de
mandat al directorilor si membrilor consiliului de administratie in sensul ca SNN s-a obligatsa incheie o astfel
de asigurare platita de societate, neputand fi negat faptul ca si un astfel de masura a stat la baza acceptarii
mandatului de catre administratori si directori; de notat este faptul ca dupa cunostinta societatii, companiile cu
capital majoritar de stat care au implementat prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice, au incheiat astfel de polite D&O pentru administratori si directori.
In contractele de mandat ale administratorilor si directorilor SNN numiti in baza prevederilor OUG 109/2011
sunt incluse o serie de drepturi care nu sunt mentionate expres in vreun act normativ, fara ca neincluderea
acestora sa limiteze dreptul actionarilor de a aproba propunerea de drepturi care au condus la acceptarea
mandatului de catre administratori si directori (inclusiv polita de tip D&O); singura limitare prevazuta in lege
referitoare la drepturile acordate administratorilor si directorilor se refera la o limita maximala a indemnizatiei
fixe lunare, limita care este pe deplin respectata si prevazuta in contractele de mandat.
Incheierea politelor de asigurare de tip D&O a fost considerata de catre SNN atat o modalitate prudentiala de
protectie a societatii, cat si o modalitate de a raspunde la obligativitatea impusa de legiuitor persoanelor numite
in functia de director sau administrator de a avea o asigurare de raspundere profesionala; in plus, polita D&O a
fost inclusa in pachetul de drepturi acordate managerilor numiti in baza OUG 109/2011 care in sine a constituit
alaturi de celelalte drepturi si obligatii prevazute in contractele de mandat, baza acceptarii mandatului de catre
aceste persoane.
II.5 Lipsa motivarii in drept a abaterii de la legalitate mentionata in actele administrative emise de
Curtea de Conturi
In continuarea vom prezenta prevederile legale invocate de auditorii publici externi in cuprinsul Raportului,
Deciziei si Incheierii ca fiind incalcate precum si argumentele pentru care consideram ca, fie aceste prevederi
nu sunt aplicabile spetei, fie, in realitate, nu exista nicio incalcare a acestor prevederi legale:
(i) prevederile art 1381 alin 1 si 2, art 143 alin 1, 2, 4 si 5 si art 15312 alin 3 si 4 din Legea 31/1990.
Articolele din Legea nr. 31/1990 mentionate ca fiind incalcate sunt in fapt articole utilizate in argumentatia
existentei unei abateri de la legalitate si regularitate, aceste articole in sine nefiind incalcate de SNN. Astfel, art.
1381 alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990 prevede urmatoarele: “(1) In cazul in care intr-o societate pe actiuni are
loc delegarea atributiilor de conducere catre directori, conform art. 143, majoritatea membrilor consiliului de
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administratie va fi formata din administratori neexecutivi. (2) In intelesul prezentei legi, membri neexecutivi ai
consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori, in conformitate cu art. 143.”. SNN nu a
incalcat prevederile art. 1381 alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990, intrucat majoritatea membrilor consiliului de
administratie este formata din administratori neexecutivi; astfel, in prezent, din 7 membri ai Consiliului de
Administratie, numai un membru este executiv indeplinind functia de Director General. Mentionam faptul ca, la
momentul incheierii politelor de asigurare ce fac obiectul abaterii de la legalitate, doi membri din 7 erau
administratori executivi, in prezent doar directorul general al societatii fiind in acelasi timp si membru al
consiliului de administratie.
Art. 143 alin. 1 – 4 din Legea nr. 31/1990 prevede urmatoarele: “(1) Consiliul de administraţie poate delega
conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. (2) Directorii
pot fi numiţi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie. ….. (4) În cazul societăţilor pe
acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, delegarea
conducerii societăţii în conformitate cu alin. (1) este obligatorie. (5) In intelesul prezentei legi, director al
societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in
conformitate cu alin. (1). Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul
societatii, este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatii pe actiuni.”.
SNN nu a incalcat prevederile art. 143 alin. 1, 2, 4, 5 din Legea nr. 31/1990 intrucat, avand in vedere faptul ca
SNN fiind o societate ale carei situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare, Consiliul
de Administratie a delegat conducerea societatii catre Directorul general, Directorul Financiar si Directorul
Sucursalei CNE Cernavoda.
Prevederile art. 15312 alin. 3 si 4 din Legea nr. 31/1990 stabilesc urmatoarele: “(3) Pentru ca numirea unui
administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, să fie valabilă din
punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres. (4) Persoana numită în una dintre
funcţiile prevăzute la alin. (3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.”. SNN nu a incalcat
prevederile art. 153 indice 12 alin. 3 si 4 din Legea nr. 31/1990 intrucat persoanele numite in functia de
administrator si director: (i) au acceptat in mod expres mandatul, prin semnarea unor declaratii pe propria
raspundere care au fost depuse la Registrul Comertului la momentul inregistrarii acestora; (ii) au fost asigurate
pentru raspundere profesionala printr-un produs de asigurare pe care piata asigurarilor din Romania il ofera
pentru respectarea acestei prevederi legale.
(ii) Prevederile art.6 alin. 2 si art 9 alin. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
Astfel, art.6 alin. 2 si art 9 alin. 1 din Legea 82/1991 au urmatorul continut:
(iii) Art. 6 alin. 2: „Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza
raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat
in contabilitate, dupa caz.”;
(iv) Art. 9 alin. 1: „Documentele oficiale de prezentare a activitatii economico-financiare a persoanelor
prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) sunt situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor
contabile si care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a
altor informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata.”.
Aceste dispozitii considerate incalcate nu contin prevederi care sa aiba incidenta asupra incheierii contractelor
de asigurare sau care sa contina dispozitii speciale privind modul in care trebuie gestionate politele de asigurare.
Aceste prevederi au incidenta asupra: (i) modului in care se angajeaza raspunderea pentru inregistrarile
efectuate in contabilitate, prevederi care reprezinta in concret dispozitii cu caracter general pentru angajarea
raspunderii persoanelor care au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care au inregistrat in contabilitate
documentele justificative; (ii) situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela pozitiei
financiare a unei companii. SNN respecta intru totul aceste prevederi.
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(iii) Prevederile art. 10 alin. 3 si 4 din OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar
preventiv
Art. 10 alin. 3 si 4 din OG nr. 119/1999 prevede urmatoarele: „(3) In vederea acordarii vizei de control
financiar preventiv propriu, proiectele de operatiuni se prezinta insotite de documentele justificative
corespunzatoare, certificate in privinta realitatii si legalitatii prin semnatura conducatorilor compartimentelor
de specialitate care initiaza operatiunea respectiva. (4) Conducatorii compartimentelor de specialitate
prevazuti la alin. (3) raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror documente
justificative le-au certificat. Obtinerea vizei de control financiar preventiv propriu pe documente care cuprind
date nereale sau inexacte si/sau care se dovedesc ulterior nelegale nu exonereaza de raspundere pe sefii
compartimentelor de specialitate care le-au intocmit.”. Din nou suntem in situatia in care prevederile legale
invocate ca fiind incalcate nu au nicio legatura cu asa-zisa abatere de la legalitate prin plata nelegala a
serviciilor de asigurare. Prevederile invocate mai sus reglementeaza conditiile in care se acorda viza de control
financiar preventiv precum si raspunderea conducatorilor compartimentelor de specialitate.
(iv) Prevederile pct. 3.3 lit. a) din Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
Pct. 3.3 lit. a) din Ordinul nr. 522/2003: “3.3 Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a
operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al : a) respectarii tuturor prevederilor legale care
le sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate);”. SNN nu a incalcat
prevederile pct. 3.3 lit. a) din Ordinul nr. 522/2003, controlul financiar preventiv exercitat pentru plata
serviciilor de asigurare realizandu-se cu respectarea prevederilor legale aplicabile, auditorii publici externi
neindicand niciun text de lege aplicabil care sa fi fost incalcat in concret de SNN ci doar rationamente,
interpretari eronate ale prevederilor legale.
Transpunand toate aceste prevederi legale cazului concret al politelor de asigurare incheiate de catre SNN,
instanta poate constata ca niciunul dintre articolele enumerate de Curtea de Conturi nu cuprinde dispozitii legale
care sa fi fost incalcat de SNN prin incheiere politelor de asigurare incheiate de SNN sau prin plata
contravalorii serviciilor de asigurare.
Indicarea eronata a unor texte de lege drept temei juridic in Raport, Decizie si Incheiere, fara ca acele dispozitii
normative sa includa prevederi care sa fi fost incalcate de SNN prin incheierea sau plata politelor de asigurare
echivaleaza cu absenta indicarii temeiului de drept, ceea ce atrage nulitatea actului administrativ.
III.

Concluzie

Avand in vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (avand in
vedere Decizia Curtii de Conturi nr. 16/11.05.2015) incheierea de polite de asigurare de tip D&O pentru
administratori si directori pana la expirarea mandatelor acestora cu respectarea : (i) prevederilor Actului
Constitutiv al SNN, asa cum a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.
10 din data de 09.05.2013 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 4 din data de
29.04.2014;(ii) prevederilor contractelor de administratie incheiate de SNN cu administratorii, astfel cum au
fost aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 19 din data de 24.07.2013 si (iii)
prevederilor contractelor de mandat incheiate de SNN cu Directorii,incheiate in conformitate cu prevederile
Actului Constitutiv aprobat de actionari.
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