
PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale 
regiilor autonome, companiilor sau societălilor naţionale, instituţiilor publice 

on ale societălilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor institulii de 
credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.!: De la data intrării în vigoare a prezentei legi, calitatea de manager 
on 

de membru în consiliul de administralie al regiilor autonome, companiilor sau 
societălilor nalionale, instituliilor publice sau al societălilor comerciale, inclusiv al 
băncilor sau altor institulii de credit, societălilor de asigurare şi celor fmanciare 
devine incompatibilă cu următoarele categorii de funclii publice sau de demnitate 
publică: 

a) fimclionarilor publici care, potrivit legii, nu au dreptul de a 
candida în alegeri; 

b) aleşilor în consiliile locale şi consiliile judelene; 
c) secretarilor generali şi secretarilor generali adjuncli din autoritălile 

autonome sau institulii publice centrale şi locale; 
d) preşedinli şi secretari ai adunărilor generale ale aclionarilor sau 

asocialilor la societălile comerciale; 
e) membri ai grupurilor de interese economice aflate în relalii 

comerciale cu sus-menlionatele autorităli, institulii, unităli etc.; 
f) persoanelor mandatate să îndeplinească funclia de reprezentare 

profesională salarizată în organizaliile cu scop comercial; 
g) cenzori ai societălilor comerciale; 
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h) reprezentanli ai statului în adunările generale ale societălilor 

comerciale; 
i) persoanelor care sunt managed sau membri într-un consiliu de 

administralie on, după caz, exercită o funclie sau delin o calitate din cele 

menlionate la lit.a)-h). 

Art.2: (1) În consiliile de administralie ale regiilor autonome, companiilor 

sau societălilor nalionale, instituliilor publice sau ale societălilor comerciale, 
inclusiv ale băncilor sau altor institulii de credit, societălilor de asigurare şi celor 
financiare, în conformitate cu prezenta lege, pot fi numili, ca membri, într-un 
singur consiliu de administralie, în afara personalului propriu, numai specialiştii 

înscrişi în lista Guvernului, aprobată în şedinla acestuia, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

(2) În lista Guvennului cu specialiştii care pot fi numili ca managen 
sau membri în consiliile de administralie la care se referă prezenta reglementare 
vor fi înscrişi numai funclionarii, angajalii, liber profesioniştii şi pensionarii care 
fac dovada unui cent profesionalism şi probitate morală, într-o perioadă de 
activitate de cel pulin 7 ani în domeniul de activitate pentru care aplică, prin 
documentarul şi cererea formulată în acest scop şi care nu au sufenit nicio 
condamnare penală. 

Art.3: Dacă un specialist, înscris în lista Guvernului prevăzută la art.2, 
devine incompatibil, potrivit legii, cu calitatea de manager sau membru într-un 
consiliu de administralie la unitălile care fac obiectul prezentei legi, datorită 

schimbărilor care survin în statutul său profesional, dreptul de a exercita respectiva 
funclie on calitate, în continuare, se suspendă până la încetarea stării de 
incompatibilitate. 

Art.4.- Indemnizarea membnilor consiliilor de administralie, cu exceplia 
angajalilor proprii care sunt salarizali, se face, de regulă, pentru o singură 

şedinlă/lună, în cuantum de 1/10 din retribulia de bază a conducătorului unitălii. 

Absenlele de la şedinle - din once motiv - nu se indemnizează. 

Art.S: (1) Demiterea unui membru din consiliul de administralie se poate 
face pentru neparticipare la mai mult de o şedinlă/trimestru, cu exceplia cazurilor 
de forlă majonă, dacă a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă 

sau cu votul a 2/3 din numărul total de membni ai consiliului de administralie. 
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(2) Persoanele prevăzute la art.1 care ştiu că se află într-un caz de 
incompatibilitate, în termen de 15 zile calendaristice de la data la care au cunoscut 
existenla situatiei de incompatibilitate, dacă nu depun la organele competente 
cererea de optiune pentru ieşirea din starea de conflict legal de interese, conştient 

prezumată, răspund penal, patrimonial şi disciplinar, potrivit legii. 

Art.6: (1) Pentru asigurarea transparentei cu privire la activitatea consiliilor 
de administratie care fac obiectul prezentei reglementări, sinteza fiecărei şedinle şi 

modul în care s-a votat, cu exceptia cazurilor în care s-a votat secret, se publică pe 
site-ul propriu. 

(2) Consiliile de administratie sunt obligate să ia măsurile legale de 
arhivare a fiecărei şedinle şi, la cerere, să pună la dispozilia solicitantilor, potrivit 
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu 
modifcările ulterioare, toate datele şi informatiile cu acest caracter, cu exceplia 
datelor care au un regim confidential sau sunt protej ate prin lege. 

Art.7: (1) Încălcarea dispozitiilor prezentei legi cu privire la numirea şi 

exercitarea calitătii de membru în consiliile de administralie ale regiilor autonome, 
companiilor sau societălilor nationale, institutiilor publice sau ale societălilor 

comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor institulii de credit, societătilor de 
asigurare şi celor financiare, constituie infractiuni şi se sanctionează potrivit legii 
penale. 

(2) Oricine are cunoştintă despre săvârşirea unei fapte penale cu 
privire la numirea sau exercitarea unei functii 

on calităti din cele la care se referă 

prezenta lege se poate adresa, în scris, procurorului competent teritorial să constate 
şi să dispună cercetarea penală. 

Art.8: (1) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Guvernul va emite hotărârea prin care va stabili continutul documentarului 
prevăzut la art.2. 

(2) În 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, managerii şi 

membrii incompatibili din consiliile de administratie care fac obiectul său, vor fi
înlocuili cu specialişti care îndeplinesc criteriile stabilite de această reglementare. 

Art.9: La intrarea în vigoare a prezentei legi once dispozitie contrară, în 
materie, se abrogă. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiîiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


