LEGISLAŢIE RELEVANTĂ ÎN DOMENIUL INTERDICŢIILOR
SI INCOMPATIBILITĂŢILOR

I.

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

ART. 40
Dreptul de asociere
(…)
(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii
poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari
publici stabilite prin lege organică.
(…) Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.
ART. 58
Numirea şi rolul
(…)
(2) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau
privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
(…)
ART. 70
Mandatul deputaţilor şi al senatorilor
(2) Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a
Camerelor nou alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de
incompatibilitate ori de deces.
ART. 71
Incompatibilităţi
(1) Nimeni nu poate fi, în acelaşi timp, deputat şi senator.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei
funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului.
(3) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.
ART. 84
Incompatibilităţi şi imunităţi
(1) În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid
şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată.
(…)
ART. 105

1

Incompatibilităţi
(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcţii
publice de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea
este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională salarizate
în cadrul organizaţiilor cu scop comercial.
(2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.
ART. 106
Încetarea funcţiei de membru al Guvernului
Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii
drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum şi în alte
cazuri prevăzute de lege.

ART. 125
Statutul judecătorilor
(…)
(3) Funcţia de judecător este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată,
cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
ART. 132
Statutul procurorilor
(…)
(2) Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată,
cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
ART. 140
Curtea de Conturi
(…)
(4) Consilierii de conturi sunt numiţi de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care
nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi în
exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supuşi
incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru judecători.
(…)
ART. 144
Incompatibilităţi
Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă
funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic
superior.
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II. LEGI CADRU ÎN MATERIE- CODUL PENAL, LEGEA
NR.176/2010, LEGEA NR.161/2003 (EXTRAS –NORME
GENERALE)
II.1 Codul penal
i.Conţinut şi sancţiuni
ART. 2531
Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu,
îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau
indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II
inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de
muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau
foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi
interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă.
Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor
normative.
ii.Procedură
*Se aplică dispoziţiile Codului de procedură penală.
II.2 Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor,
magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a
funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.263
din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare
ii.Procedură
ART. 10
(1) Pe lângă fiecare curte de apel va funcţiona o comisie de cercetare a averilor,
denumită în continuare comisie de cercetare, formată din:
a) 2 judecători de la curtea de apel, desemnaţi de preşedintele acesteia, dintre
care unul în calitate de preşedinte;
b) un procuror de la parchetul care funcţionează pe lângă curtea de apel,
desemnat de prim-procurorul acestui parchet.
(2) Preşedintele şi membrii comisiei de cercetare sunt desemnaţi pe o perioadă de
3 ani. Pe aceeaşi perioadă şi de către aceleaşi persoane vor fi desemnaţi şi 3
supleanţi, care îi vor înlocui pe titulari în cazul în care aceştia, din motive legale, nu
vor putea lua parte la lucrările comisiei de cercetare.
(3) Comisia de cercetare are un secretar, desemnat de preşedintele curţii de apel
dintre grefierii acestei instanţe.
ART. 101
Comisia de cercetare va începe acţiunea de control de îndată ce este sesizată de
Agenţia Naţională de Integritate cu raportul de evaluare.
ART. 102
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(1) Actele şi lucrările comisiei de cercetare nu sunt publice. Persoana în cauză
poate lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului şi poate fi asistată de avocat.
(2) Preşedintele dispune citarea de urgenţă, în faţa comisiei de cercetare, a
reprezentantului Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi a persoanei a cărei
avere este supusă controlului şi a soţului sau soţiei, după caz, pentru a fi ascultaţi.
Comisia de cercetare poate cita orice persoană care ar putea da relaţii utile pentru
lămurirea provenienţei bunurilor persoanei controlate şi poate solicita autorităţilor
publice sau oricărei alte persoane juridice informaţii necesare pentru soluţionarea
cauzei. Cei care, în perioada supusă controlului, au dobândit bunuri de la persoana
în cauză vor fi ascultaţi în mod obligatoriu.
(3) Comisia de cercetare poate efectua cercetări locale sau poate dispune
efectuarea unei expertize pentru lămurirea cauzei.
(4) Cercetările efectuate de alte persoane decât membrii comisiei de cercetare
sunt nule.
ART. 103
Cei citaţi în faţa comisiei de cercetare vor fi ascultaţi pe rând şi vor prezenta
dovezile care au stat la baza raportului de evaluare. Persoana a cărei avere este
supusă controlului va putea produce în faţa comisiei de cercetare probe în apărare
sau va putea solicita administrarea acestora de către comisia de cercetare şi, dacă
consideră necesar, poate depune o declaraţie în care va arăta veniturile realizate şi
modul de dobândire a averii.
ART. 104
(1) Comisia de cercetare hotărăşte cu majoritate de voturi, în cel mult 3 luni de la
data sesizării, pronunţând o ordonanţă motivată, prin care poate dispune:
a) trimiterea cauzei spre soluţionare curţii de apel în raza căreia domiciliază
persoana a cărei avere este supusă controlului, dacă se constată, pe baza probelor
administrate, că dobândirea unei cote-părţi din aceasta sau a anumitor bunuri
determinate nu are caracter justificat;
b) clasarea cauzei, când constată că provenienţa bunurilor este justificată;
c) suspendarea controlului şi trimiterea cauzei parchetului competent, dacă în
legătură cu bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă săvârşirea unei
infracţiuni.
(2) Ordonanţa de clasare se comunică părţilor şi parchetului de pe lângă curtea de
apel în raza căreia funcţionează comisia de cercetare sau, după caz, parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori organelor fiscale.
(3) Controlul se reia de către comisia de cercetare, dacă:
a) după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o soluţie contrară;
b) organul de urmărire penală, după efectuarea cercetărilor, în situaţia prevăzută
la alin. (1) lit. c), nu sesizează instanţa penală.
ART. 15
Controlul se reia de către comisia de cercetare, dacă:
a)după clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o soluţie contrară.
ART. 16
(1) Preşedintele curţii de apel sau preşedintele secţiei de contencios administrativ
şi fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, şi dispune citarea
tuturor părţilor care au fost chemate la Agenţie. Statul, prin Ministerul Economiei şi
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Finanţelor, va fi întotdeauna citat în instanţă. Participarea procurorului şi a Agenţiei
Naţionale de Integritate este obligatorie.
ART. 17
(1) Judecarea cauzei se face pornind de la probele administrate în faţa comisiei de
cercetare. La prima zi de înfăţişare, părţile pot solicita probe noi şi curtea de apel va
putea dispune încuviinţarea acestora, acordând un nou termen.
(2) Până la soluţionarea definitivă a cauzei, instanţa de judecată poate dispune
indisponibilizarea bunurilor, dacă această măsură nu a fost luată în condiţiile art. 13.
ART. 18
(1) Dacă se constată că dobândirea unor bunuri anume determinate sau a unei cotepărţi dintr-un bun nu este justificată, curtea de apel va hotărî fie confiscarea bunurilor
sau a cotei-părţi nejustificate, fie plata unei sume de bani, egală cu valoarea bunului,
stabilită de instanţă pe bază de expertiză. În cazul obligării la plata contravalorii
bunului, instanţa va stabili şi termenul de plată.
(2) Dacă în legătură cu bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă
săvârşirea unei infracţiuni, instanţa trimite dosarul la parchetul competent, pentru a
analiza dacă este cazul să pună în mişcare acţiunea penală.
(3) În cazul în care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, instanţa
hotărăşte închiderea dosarului.
ART. 20
Sentinţele curţii de apel – secţia de contencios administrativ şi fiscal pot fi atacate cu
recurs de părţile interesate, de Agenţie şi procuror, în termen de 15 zile de la
comunicare, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ
şi fiscal.
ART. 25
Averea Preşedintelui României va putea fi cercetată numai după încetarea exercitării
mandatului, iar pe durata acestuia, numai la solicitarea sa sau pe baza hotărârii
Parlamentului României, adoptată cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. În
acest ultim caz, Preşedintele României poate da Parlamentului explicaţii cu privire la
faptele ce i se impută.
ART. 26
(1) Hotărârea judecătorească rămasă irevocabilă, prin care se constată că
dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor bunuri determinate nu are
caracter justificat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se
comunică Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi organului de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice de la domiciliul persoanei a cărei avere a fost
cercetată, în vederea executării. Cheltuielile de publicare se suportă din bugetul
Ministerului Justiţiei.
(2) Bunurile confiscate se vor valorifica prin vânzare la licitaţie, sumele obţinute
făcându-se venit la bugetul de stat. Preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic
decât valoarea bunului, stabilită de instanţă pe bază de expertiză.
(3) Vânzarea bunurilor şi încasarea debitelor stabilite în condiţiile prezentei legi se
efectuează de către organele fiscale, în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare
la executarea silită împotriva persoanelor fizice pentru neachitarea creanţelor băneşti
datorate statului.
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(4) Cheltuielile făcute pentru depozitarea, conservarea şi valorificarea bunurilor
confiscate se scad din sumele obţinute din vânzarea acestora.
ART. 27
În cazul în care bunurile confiscate sunt obiecte din metale rare sau pietre
preţioase, titluri de valoare, mijloace de plată străine, obiecte de artă, colecţii de
valoare şi obiecte de muzeu, acestea se depun la Banca Naţională a României sau,
după caz, la Ministerul Culturii şi Cultelor, în vederea valorificării prin vânzare la
licitaţie.
ART. 28
(1) Procedura de cercetare şi de judecare a provenienţei bunurilor, începută
asupra unei persoane, continuă şi împotriva moştenitorilor acesteia.
(2) Cercetarea poate fi pornită şi direct împotriva moştenitorilor, dar numai în
termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii. Moştenitorii răspund numai în
limita valorii activului succesoral.
(3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a deţinut o demnitate sau o
funcţie publică dintre cele prevăzute în prezenta lege, poate fi făcută în termen de cel
mult 3 ani de la data încheierii mandatului ori a eliberării din funcţie.
ART. 29
Toate actele de procedură în această materie sunt scutite de orice taxă de timbru,
iar în cazul valorificării bunurilor prin vânzare la licitaţie, nu se percepe taxa pe
valoarea adăugată.
ART. 30
Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avansează
dintr-un fond prevăzut în bugetul Ministerului Justiţiei, în cazul clasării cauzei ele
suportându-se din bugetul de stat.
ART. 31
Dispoziţiile prezentei legi se întregesc cu prevederile Codului de procedură civilă şi
cu cele privind executarea creanţelor bugetare.
(…)
ART. 34
În sensul prezentei legi, funcţionar public este persoana numită sau aleasă într-o
funcţie publică, cu caracter de permanenţă, în serviciul unei autorităţi publice centrale
sau locale ori într-o instituţie publică subordonată acesteia. Funcţionari publici pot fi şi
în cadrul regiilor autonome.
iii.Sancţiuni
ART. 33
(1) Persoana a cărei avere a fost declarată, în total sau în parte, nejustificată,
printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, va fi destituită sau revocată, după caz,
din funcţia pe care o deţine.
(2) Deputatul sau senatorul a cărui avere a fost declarată nejustificată, printr-o
hotărâre judecătorească irevocabilă, este considerat incompatibil.
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* Se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
II.3 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (extras – norme
generale), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.279 din 21
aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
TITLUL IV - Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea
demnităţilor publice şi funcţiilor publice
CAP. 2 Conflictul de interese, SECŢIUNEA 1 - Definiţie şi principii
ART. 70
Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o
demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură
patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi
revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
ART. 71
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea
demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa
deciziei şi supremaţia interesului public.
SECŢIUNEA a 2-a, Conflictul de interese în exercitarea funcţiei de membru al
Guvernului şi a altor funcţii publice de autoritate din administraţia publică
centrală şi locală
ART. 72
(1) Persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat,
subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată
să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să
nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care
produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.
(2) Obligaţiile prevăzute în alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea
actelor normative.
ART. 73
(1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) constituie abatere
administrativă, dacă nu este o faptă mai gravă, potrivit legii.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate prin încălcarea
obligaţiilor prevăzute în art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
ART. 75
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim
ca urmare a existenţei unui conflict de interese prevăzut în prezenta secţiune se
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poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii, în funcţie de natura
actului emis sau încheiat.
SECŢIUNEA a 3-a Conflictul de interese privind aleşii locali
ART. 76
(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti
sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu
emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine,
pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.
(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise
cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.
ART. 77
Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau
consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 78
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim
ca urmare a existenţei unui conflict de interese prevăzut în prezenta secţiune se
poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii, în funcţie de natura
actului emis sau încheiat.
SECŢIUNEA a 4-a Conflictul de interese privind funcţionarii publici
ART. 79
(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor
cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari
publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.
(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să
se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei
decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct.
Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate
a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice,
la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în
cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de
experienţă.
(4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
CAP. 3 Incompatibilităţi
SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale
ART. 80
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Incompatibilităţile privind demnităţile publice şi funcţiile publice sunt cele
reglementate de Constituţie, de legea aplicabilă autorităţii sau instituţiei publice în
care persoanele ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică îşi desfăşoară
activitatea, precum şi de dispoziţiile prezentului titlu.
SECŢIUNEA a 2-a, Incompatibilităţi privind calitatea de parlamentar
ART. 81
(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei
funcţii publice de autoritate, potrivit Constituţiei, cu excepţia celei de membru al
Guvernului.
(2) Prin funcţii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau de
senator, se înţelege funcţiile din administraţia publică asimilate celor de ministru,
funcţiile de secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate celor de secretar
de stat şi subsecretar de stat din cadrul organelor de specialitate din subordinea
Guvernului sau a ministerelor, funcţiile din Administraţia Prezidenţială, din aparatul
de lucru al Parlamentului şi al Guvernului, funcţiile de conducere specifice
ministerelor, celorlalte autorităţi şi instituţii publice, funcţiile de consilieri locali şi
consilieri judeţeni, de prefecţi şi subprefecţi şi celelalte funcţii de conducere din
aparatul propriu al prefecturilor, funcţiile de primar, viceprimar şi secretar ai unităţilor
administrativ-teritoriale, funcţiile de conducere şi execuţie din serviciile publice
descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe din unităţile administrativteritoriale şi din aparatul propriu şi serviciile publice ale consiliilor judeţene şi
consiliilor locale, precum şi funcţiile care, potrivit legii, nu permit persoanelor care le
deţin să candideze în alegeri.
ART. 82
(1) Calitatea de deputat şi senator este, de asemenea, incompatibilă cu:
a) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator,
membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv
băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum
şi la instituţiile publice;
b) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau
asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. a);
c) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor
comerciale prevăzute la lit. a);
d) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor
autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;
e) calitatea de comerciant persoană fizică;
f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii
prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
h) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier al federaţiilor şi
confederaţiilor sindicale.
(2) În mod excepţional, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor sau Senatului, la
propunerea Guvernului şi cu avizul comisiilor juridice, poate aproba participarea
deputatului sau a senatorului ca reprezentant al statului în adunarea generală a
acţionarilor ori ca membru în consiliul de administraţie al regiilor autonome,
companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale,
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inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare,
de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta.
(3) Deputaţii şi senatorii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al
cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
ART. 821
(1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului de parlamentar,
doreşte să exercite şi profesia de avocat nu poate să pledeze în cauzele ce se
judecă de către judecătorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenţă juridică la
parchetele de pe lângă aceste instanţe.
(2) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate acorda
asistenţă juridică învinuiţilor sau inculpaţilor şi nici nu îi poate asista în instanţe în
cauzele penale privind:
a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie,
infracţiunile în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, precum şi infracţiunile
împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, prevăzute în Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
c) infracţiunile privind traficul de persoane şi infracţiunile în legătură cu traficul de
persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea
traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
d) infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare;
e) infracţiunile contra siguranţei statului, prevăzute în art. 155 - 173 din Codul
penal;
f) infracţiunile care împiedică înfăptuirea justiţiei, prevăzute în art. 259 - 272 din
Codul penal;
g) infracţiunile contra păcii şi omenirii, prevăzute în art. 356 - 361 din Codul penal.
(3) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate să
pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autorităţilor sau
instituţiilor publice, a companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale în care acestea
sunt părţi. De asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate statului român, în
faţa instanţelor internaţionale.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în
proces sau acordă asistenţă ori reprezentare soţului sau rudelor până la gradul IV
inclusiv.
ART. 83
(1) Deputatul sau senatorul care la data intrării în vigoare a prezentului titlu se află
în una dintre incompatibilităţile prevăzute de art. 81 şi 82 va informa, în termen de 15
zile, Biroul permanent al Camerei din care face parte.
(2) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1),
deputatul sau senatorul va opta între mandatul de parlamentar şi funcţia care
generează incompatibilitatea, demisionând din una dintre funcţii.
(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă starea de incompatibilitate
continuă să existe, deputatul sau senatorul este considerat demisionat din funcţia de
deputat sau de senator. Demisia se aduce la cunoştinţa Camerei din care face parte
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parlamentarul. Hotărârea Camerei prin care se constată demisia se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Procedura de constatare a incompatibilităţii este cea prevăzută în
Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în Regulamentul Senatului.
SECŢIUNEA a 3-a, Incompatibilităţi privind funcţia de membru al Guvernului şi
alte funcţii publice de autoritate din administraţia publică centrală şi locală
ART. 84
(1) Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:
a) orice altă funcţie publică de autoritate, cu excepţia celei de deputat sau de
senator ori a altor situaţii prevăzute de Constituţie;
b) o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop
comercial;
c) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator,
membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv
băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum
şi la instituţiile publice;
d) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau
asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. c);
e) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor
comerciale prevăzute la lit. c);
f) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor
autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;
g) calitatea de comerciant persoană fizică;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii
prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte.
(2) Funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat şi funcţiile asimilate
acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei funcţii publice de autoritate, precum
şi cu exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) - i).
(3) În mod excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute
la alin. (1) şi (2) ca reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca
membri în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor
naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv băncile sau alte
instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau
în cazul în care un interes public impune aceasta.
(4) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care
îndeplinesc funcţii asimilate acestora pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul
didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
ART. 85
(1) Funcţia de prefect şi subprefect este incompatibilă cu:
a) calitatea de deputat sau senator;
b) funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului
Bucureşti;
c) funcţia de consilier local sau consilier judeţean;
d) o funcţie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaţiilor cu scop
comercial;
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e) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator,
membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv
băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, precum
şi la instituţiile publice;
f) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau
asociaţilor la societăţile comerciale prevăzute la lit. e);
g) funcţia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor
comerciale prevăzute la lit. e);
h) funcţia de manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor
autonome, companiilor şi societăţilor naţionale;
i) calitatea de comerciant persoană fizică;
j) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
k) o funcţie publică încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii
prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte.
(2) Prefecţii şi subprefecţii pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al
cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
ART. 86
(1) Persoana care exercită una dintre funcţiile publice de autoritate prevăzute la
art. 84 şi 85 este obligată, la data depunerii jurământului sau, după caz, la data
numirii în funcţie, să declare că nu se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate
prevăzute de lege.
(2) În cazul în care, în timpul exercitării funcţiei publice de autoritate prevăzute la
art. 84 şi 85, apare unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege, se
procedează după cum urmează:
a) pentru funcţia de prim-ministru, ministru şi ministru delegat, se aplică dispoziţiile
corespunzătoare din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Guvernului României şi a ministerelor;
b) pentru funcţia de secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate
acestora, precum şi pentru funcţia de prefect şi subprefect, constatarea cazului de
incompatibilitate se face de ministrul administraţiei publice, care îl va informa pe
primul-ministru, pentru a dispune măsurile necesare.
SECŢIUNEA a 4-a, Incompatibilităţi privind aleşii locali
ART. 87
(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului
Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu:
a) funcţia de consilier local;
b) funcţia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă,
indiferent de durata acestuia;
d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager,
administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de
conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii
de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes
naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile
publice;
e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau
asociaţilor la o societate comercială;
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f) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale
ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea
generală a unei societăţi comerciale de interes naţional;
g) calitatea de comerciant persoană fizică;
h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
i) calitatea de deputat sau senator;
j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o altă funcţie
asimilată acestora;
k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu
excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau
alte organizaţii neguvernamentale.
(2) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti nu
pot deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier judeţean.
(3) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti
pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al
creaţiei literar-artistice.
ART. 88
(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu:
a) funcţia de primar sau viceprimar;
b) funcţia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în
aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului
judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv;
d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager,
asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile
autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub
autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome
şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în
unitatea administrativ-teritorială respectivă;
e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau
asociaţilor la o societate comercială de interes local ori la o societate comercială de
interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale în unitatea administrativteritorială respectivă;
f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercială care îşi are sediul ori
care deţine filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate
acestora.
(2) O persoană nu poate exercita în acelaşi timp un mandat de consilier local şi un
mandat de consilier judeţean.
ART. 89
(1) Calitatea de ales local este incompatibilă şi cu calitatea de acţionar semnificativ
la o societate comercială înfiinţată de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean.
(2) Incompatibilitatea există şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale
alesului local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici
prevăzuţi la alin. (1).
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(3) Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente
unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi
conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
ART. 90
(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte,
vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi
calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu
capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot
încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de
furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice
locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în
subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu
societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile
respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.
ART. 91
(1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar în
cazul prevăzut la art. 88 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv
după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, într-o funcţie
incompatibilă cu cea de ales local.
(2) În cazul prevăzut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local
intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin
acţionari.
(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în
funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea
sau alegerea în această funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea
prevederilor prezentei secţiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcţiile
incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(4) În situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la
una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul
va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la
data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea
secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul
unităţii administrativ-teritoriale.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios
administrativ competentă.
(6) În cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru
alegerea unui nou primar, iar în cazul consilierilor locali şi consilierilor judeţeni, se va
proceda la validarea mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991
privind alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 92
(1) Încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales
local la data încheierii contractelor.
(2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au contracte încheiate cu încălcarea
art. 90 au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
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legi, să renunţe la contractele încheiate. Orice persoană poate sesiza secretarul
unităţii administrativ-teritoriale.
(3) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage încetarea de drept a
mandatului de ales local.
(4) Constatarea încetării mandatului de consilier local sau consilier judeţean se
face prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului unităţii administrativteritoriale.
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios
administrativ competentă.
(6) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică dacă, până la emiterea ordinului de către
prefect, se face dovada că încălcarea dispoziţiilor art. 90 a încetat.
ART. 93
(1) Prevederile art. 90 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de
muncă în aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean ori la regiile
autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăţile înfiinţate de
consiliile locale sau consiliile judeţene respective.
(2) Încălcarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a dispoziţiilor art. 90
atrage încetarea de drept a raporturilor de muncă.
(3) Constatarea încetării raporturilor de muncă se face prin ordin sau dispoziţie a
conducătorilor autorităţilor publice sau ai agenţilor economici prevăzuţi la alin. (1).
Prevederile art. 92 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
SECŢIUNEA a 5-a Incompatibilităţi privind funcţionarii publici
ART. 94
(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică
decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi,
remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public
este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop
lucrativ din sectorul public;
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
(21) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a)
şi c), funcţionarul public care:
a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte
interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu
capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele
normative în vigoare;
b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în
calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme
sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate
sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.
(22) Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2),
funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din
echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare,
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precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile
sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor
sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor
publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în
cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia
publică pe care o ocupă.
(3) Funcţionarii publici care, în exercitarea funcţiei publice, au desfăşurat activităţi
de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale sau alte unităţi cu scop
lucrativ de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) nu pot să-şi desfăşoare activitatea
şi nu pot acorda consultanţă de specialitate la aceste societăţi timp de 3 ani după
ieşirea din corpul funcţionarilor publici.
(4) Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte
efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), la încheierea mandatului demnitarului,
funcţionarul public este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie
similară.
ART. 95
(1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici
respectivi sunt soţi sau rude de gradul I.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care şeful ierarhic direct are
calitatea de demnitar.
(3) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) vor
opta, în termen de 60 de zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe sau
renunţarea la calitatea de demnitar.
(4) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1) sau (2).
(5) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3)
se constată de către şeful ierarhic superior al funcţionarilor publici respectivi, care
dispune încetarea raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici soţi sau rude
de gradul I.
(6) Situaţiile prevăzute la alin. (2) şi neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3)
se constată, după caz, de către primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune
încetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar şi funcţionarul public soţ sau
rudă de gradul I.
ART. 96
(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu
statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării
ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici
parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii
de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu
atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar
public cu statut special, potrivit fişei postului.
(2) În situaţia funcţionarilor publici care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1),
documentele care alcătuiesc dosarul profesional sunt gestionate de către autoritatea
sau instituţia publică la care aceştia sunt numiţi.
ART. 97
(1) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit
într-o funcţie de demnitate publică.
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(2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă:
a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este
ales;
b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul
în care funcţionarul public a fost ales sau numit.
ART. 98
(1) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere
ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid
politic.
(3) Funcţionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalţilor funcţionari
publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia
publică.
CAP. 4 Alte conflicte de interese şi incompatibilităţi
ART. 99
(1) Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de
autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar:
a) membrii Curţii de Conturi;
b) preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
c) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
d) membrii Consiliului Concurenţei;
e) membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
f) guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de
administraţie şi angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României;
g) directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
h) directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
i) membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
j) membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
k) membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune;
l) membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
m) directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă
ROMPRES
li se aplică dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu
pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat, precum şi incompatibilităţile prevăzute
în legi speciale.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul
didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
(3) Dispoziţiile art. 73 şi 74 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor
prevăzute la alin. (1) de către comisiile de specialitate ale Parlamentului.
(4) Persoanele care ocupă demnităţile publice şi funcţiile publice de autoritate din
cadrul autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1), dacă se află într-un caz de
incompatibilitate, vor informa, în termen de 15 zile, Biroul permanent al Camerei
Deputaţilor şi, respectiv, Senatului.
(5) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4),
persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute la alin. (1)
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vor opta între aceste funcţii şi cele care sunt incompatibile cu acestea, demisionând
din funcţia care a generat cazul de incompatibilitate.
(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (5), dacă starea de incompatibilitate
continuă să existe, persoana care ocupă funcţia sau demnitatea publică este
considerată demisionată din această funcţie. Demisia se aduce la cunoştinţa
Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Senatului. Hotărârea Camerei prin care se constată
demisia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 100
(1) Consilierilor prezidenţiali şi consilierilor de stat din Administraţia Prezidenţială li
se aplică dispoziţiile art. 72 şi regimul incompatibilităţilor prevăzut în prezentul titlu
pentru miniştri şi, respectiv, secretari de stat.
(2) Consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat din Administraţia Prezidenţială pot
exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei
literar-artistice.
(3) Dispoziţiile art. 73 şi 74 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor
prevăzute la alin. (1) de către Preşedintele României.
(4) Procedurile de constatare a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute la
alin. (1) sunt cele stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Administraţiei Prezidenţiale.
ART. 1001
În mod excepţional, pentru persoanele numite, potrivit legii, de Preşedintele
României, de Parlament, la propunerea acestuia, sau de Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării, birourile permanente ale Camerelor, în şedinţă comună, pot aproba,
la sesizarea Preşedintelui României, îndeplinirea, în continuare, a funcţiei care a
generat cazul de incompatibilitate, dacă un interes public impune aceasta.
CAP. 5 Reglementări privind magistraţii
ART. 101
Funcţia de judecător şi procuror este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau
privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
ART. 102
Magistraţilor le este interzis:
a) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;
b) să aibă calitatea de asociat, membru în organele de conducere, administrare
sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de
credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale
ori regii autonome;
c) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
ART. 103
(1) Magistraţii nu se subordonează scopurilor şi doctrinelor politice.
(2) Magistraţii nu pot să facă parte din partide politice ori să desfăşoare activităţi cu
caracter politic.
(3) Magistraţii au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor, să se abţină de la
exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.
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ART. 104
Magistraţilor le este interzisă orice manifestare contrară demnităţii funcţiei pe care
o ocupă ori de natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul acesteia.
ART. 106
(1) Judecătorul care devine avocat nu poate pune concluzii la instanţa unde a
funcţionat, timp de 2 ani de la încetarea calităţii de judecător.
(2) Procurorul care devine avocat nu poate acorda asistenţă juridică la organele de
urmărire penală din localitatea unde a funcţionat, timp de 2 ani de la încetarea
calităţii de procuror.
ART. 107
Magistraţii au obligaţia de a aduce de îndată la cunoştinţa preşedintelui instanţei
sau, după caz, a procurorului general în subordinea căruia funcţionează orice
ingerinţă în actul de justiţie, de natură politică sau economică, din partea unei
persoane fizice sau juridice ori a unui grup de persoane.
ART. 108
(1) Încălcarea dispoziţiilor art. 101 - 105 şi 107 constituie abateri disciplinare şi se
sancţionează, în raport cu gravitatea abaterilor, cu:
a) suspendarea din funcţie pe timp de maximum 6 luni;
b) îndepărtarea din magistratură.
(2) Sancţiunile disciplinare se aplică de către Consiliul Superior al Magistraturii,
potrivit procedurii stabilite în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare1.
(3) Judecătorul sau procurorul sancţionat cu îndepărtarea din magistratură nu
poate ocupa nici o funcţie de specialitate juridică timp de 3 ani.
ART. 109
(1) Magistraţii pot participa la elaborarea de publicaţii sau studii de specialitate, a
unor lucrări literare ori ştiinţifice sau la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu
caracter politic.
(2) Magistraţii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de elaborare a unor
proiecte de acte normative, a unor documente interne sau internaţionale.
ART. 110
Dispoziţiile art. 101 - 104, 107 şi 109 se aplică în mod corespunzător şi
judecătorilor Curţii Constituţionale.
(…)
ART. 111
(1) Persoanele care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute în
prezentul titlu vor depune o declaraţie de interese, pe propria răspundere, cu privire
la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, cu excepţia celor legate de mandatul
sau funcţia publică pe care o exercită.
(2) Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia de interese sunt:

1

Procedura este prevăzută, în prezent, de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu
modificările şi completările ulterioare

19

a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi
naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în
asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;
b) funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale
societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţilor naţionale,
instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor ori al
altor organizaţii neguvernamentale;
c) calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale;
d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite
sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea
partidului politic.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), care nu îndeplinesc alte funcţii sau nu
desfăşoară alte activităţi decât cele legate de mandatul sau funcţia pe care o
exercită, depun o declaraţie în acest sens.
ART. 114
(1) Se interzice folosirea de către o persoană care exercită o demnitate publică
sau o funcţie publică dintre cele prevăzute în prezentul titlu, în interes privat, a
simbolurilor care au legătură cu exerciţiul demnităţii sau funcţiei sale.
(2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele însoţit de calitatea
persoanei care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice prevăzute în prezentul
titlu în orice formă de publicitate a unui agent economic român sau străin, precum şi
a vreunui produs comercial, naţional sau străin.
(3) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi imaginea publică, numele,
vocea sau semnătura persoanei care exercită demnităţile publice şi funcţiile publice
prevăzute în prezentul titlu pentru orice formă de publicitate privitoare la o activitate
care aduce profit, cu excepţia publicităţii gratuite pentru scopuri caritabile.
(4) Se interzice persoanelor care exercită o demnitate publică sau o funcţie publică
dintre cele prevăzute în prezentul titlu folosirea sau exploatarea directă sau indirectă
a informaţiilor care nu sunt publice, obţinute în legătură cu exercitarea atribuţiilor, în
scopul obţinerii de avantaje pentru ei sau pentru alţii.
ART. 115
Alte cazuri de incompatibilităţi şi interdicţii sunt cele stabilite prin legi speciale.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 116
(…)
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage aplicarea de sancţiuni, potrivit legii.
*Se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
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II.4 Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 18
(1) Poate fi numită în funcţia de inspector de integritate persoana care îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2).
(…)
(4) Personalului Agenţiei îi este interzis să îşi exprime public opinia cu privire la
cauzele aflate pe rolul Agenţiei.
(5) Personalul Agenţiei are obligaţia de a nu divulga datele sau informaţiile la care
a avut acces altfel decât în condiţiile legii. Această obligaţie se menţine timp de 5 ani
şi după încetarea activităţii, sub sancţiunea legii penale.
(6) Personalul Agenţiei răspunde civil, disciplinar, contravenţional, administrativ şi
penal, în condiţiile legii.
ART. 19
(…)
(2) Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Agenţiei
persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii superioare juridice sau economice atestate în condiţiile legii;
d) nu face şi nici nu a făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic,
formaţiune sau alianţă politică;
e) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990,
nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al
serviciilor de informaţii;
f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care nu a
intervenit reabilitarea, şi care îl fac incompatibil cu funcţia de demnitate publică, şi nu
are cazier fiscal;
g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei.
(…)
ART. 27
Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ale Agenţiei sunt incompatibile cu orice
altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor exclusiv
didactice din învăţământul superior.
ART. 28
(…)
(3) Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei nu îndeplinesc atribuţii operative în
domeniul controlului averilor sau verificării conflictelor de interese.
ART. 32
(1) Evaluarea calităţii managementului Agenţiei se face anual, printr-un audit
extern independent.
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(2) Finanţarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenţiei.
Selectarea entităţii care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale
privind achiziţiile publice.
(3) La procedura de achiziţie publică nu pot participa entităţi din sectorul public sau
entităţi din sectorul privat la care statul este acţionar.
ART. 351
(1) Poate fi numită în funcţia de membru al Consiliului Naţional de Integritate
persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are studii superioare atestate în condiţiile legii;
d) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990,
nu a fost şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al
serviciilor de informaţii;
e) nu s-a constatat în mod definitiv că s-a aflat într-o stare de incompatibilitate, în
conflict de interese sau că ar fi existat diferenţe semnificative mai mari de 10.000 de
euro;
f) nu a fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care nu a
intervenit reabilitarea, şi nu are cazier fiscal;
g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei.
(2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face pe baza
declaraţiei pe propria răspundere, autentificată de un notar public.
ART. 39
Membrii Consiliului au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se
abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind
activitatea Consiliului sau a Agenţiei şi să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo
organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.
ii.Procedură
ART. 26
(1) În situaţiile prevăzute la art. 25, Senatul dispune, prin hotărâre, eliberarea din
funcţie, la propunerea Consiliului Naţional de Integritate.
(2) Constatarea situaţiei prevăzute la art. 25 lit. b) se face de o comisie alcătuită
din 5 membri desemnaţi de Consiliu, la propunerea preşedintelui Consiliului care, pe
baza raportului de audit extern independent prevăzut la alin. (3), asigură evaluarea
capacităţii manageriale a funcţiilor Agenţiei. Concluziile comisiei de evaluare se
prezintă Consiliului şi se înaintează Senatului de către preşedintele Consiliului.
(3) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de audit extern
independent.
(4) Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 25 lit. c) şi e) se face de către Consiliul
Naţional de Integritate, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane.
ART. 381
Activitatea de evaluare a averii, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru
preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei, precum şi pentru personalul acesteia se
face, în condiţiile prezentei legi, de către o comisie de evaluare din cadrul Consiliului
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Naţional de Integritate, alcătuită din 5 membri desemnaţi de Consiliu, la propunerea
preşedintelui Consiliului.
iii.Sancţiuni
ART. 25
Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei pot fi eliberaţi din funcţie în următoarele
situaţii:
a) demisie;
b) incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 26 alin. (2);
c) condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni;
d) când se constată nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese,
regimul incompatibilităţilor sau când se dispune confiscarea unei părţi din avere ori a
unui bun determinat;
e) neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (2).
ART. 18
(…)
(6) Personalul Agenţiei răspunde civil, disciplinar, contravenţional, administrativ şi
penal, în condiţiile legii.
* Se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
II.5 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate,
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în
Monitorul Oficial al României nr.621 din 2 septembrie 2010

i.Conţinut
*Incompatibilităţile şi interdicţiile se regăsesc în legile speciale

ii.Procedură
ART. 1
(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au
obligaţia declarării averii şi a intereselor:
1. Preşedintele României;
2. consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;
3. preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;
4. membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia
Europeană din partea României;
5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat,
asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primuluiministru;
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
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7. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi
asistenţii judiciari;
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi
parchetelor;
9. judecătorii Curţii Constituţionale;
10. membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din
cadrul acesteia;
11. preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
13. preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
14. membrii Consiliului Concurenţei;
15. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
16. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
17. membrii Consiliului Economic şi Social;
18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
20. membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
21. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
22. membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii
Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;
23. preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi
membrii Consiliului Naţional de Integritate;
24. directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă
AGERPRES;
25. directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
26. directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
27. personalul diplomatic şi consular;
28. directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;
29. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjuncţii
săi;
30. aleşii locali;
31. persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici,
inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor
autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor
publice;
32. persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului
de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;
33. personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală,
precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;
34. membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor
de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul
regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale
sau, după caz, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei
publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;
35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de
administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României,
precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar
sau semnificativ;
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36. personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual
de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul
instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de
muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din
fonduri externe sau din fonduri bugetare;
37. preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor
sindicale;
38. prefecţii şi subprefecţii;
39. candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier
judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.
(2) Obligaţia privind declararea averii şi a intereselor revine, în condiţiile prezentei
legi, şi celorlalte categorii de persoane, care sunt numite în funcţie de Preşedintele
României, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru, cu excepţia celor care
ocupă funcţii aparţinând cultelor religioase.
(3) Activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a
modificărilor patrimoniale intervenite, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru
persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) se desfăşoară în cadrul Agenţiei Naţionale de
Integritate, înfiinţată prin Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, denumită în continuare
Agenţia. Pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei, precum şi pentru
personalul acesteia, activitatea de evaluare a averii, a intereselor şi a
incompatibilităţilor se desfăşoară în cadrul Consiliului Naţional de Integritate.
ART. 2
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se completează potrivit anexelor nr.
1 şi 2 şi se trimit Agenţiei copii certificate, împreună cu codul numeric personal al
declarantului.
ART. 3
(1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale,
putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile
şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere,
potrivit anexei nr. 1.
(3) Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind
funcţiile şi activităţile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României,
deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean,
consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar sunt obligate să îşi
declare averea şi interesele.
(5) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale persoanelor prevăzute la
alin. (4) se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de
circumscripţie, odată cu declaraţia de acceptare a candidaturii, în două exemplare.
Biroul Electoral Central şi biroul electoral de circumscripţie transmit un exemplar al
declaraţiilor de avere şi al declaraţiilor de interese la Agenţie, în termen de cel mult
48 de ore de la depunere.
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(6) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale candidaţilor pentru funcţia de
Preşedinte al României, întocmite potrivit anexelor nr. 1 şi 2, se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a Agenţiei, în
termen de 10 zile de la data depunerii sau a primirii, după caz, şi se menţin publicate
pe această pagină.
(7) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale candidaţilor pentru funcţia de
deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean
sau primar, întocmite potrivit anexelor nr. 1 şi 2, se afişează pe pagina de internet a
Agenţiei, în termen de 10 zile de la data primirii.
ART. 4
(1) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de
zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii.
(2) Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să
actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la
data de 15 iunie. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul
fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, în cazul veniturilor, respectiv situaţia la data
declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele
suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce
acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la
data încetării suspendării.
(3) În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării
activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi
declaraţii de avere şi declaraţii de interese.
(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele
care nu aveau obligaţia de a depune declaraţia de avere şi declaraţia de interese, şi
pentru care prezenta lege stabileşte această obligaţie, trebuie să depună aceste
declaraţii, potrivit legii.
ART. 5
(1) În cadrul entităţilor în care persoanele au obligaţia de a depune declaraţii de
avere şi declaraţii de interese, în conformitate cu prevederile legale, se desemnează
persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind
declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.
(2) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun după cum urmează:
a) Preşedintele României, consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat - la persoana
desemnată de şeful Cancelariei Administraţiei Prezidenţiale;
b) preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii - la persoana
desemnată de secretarul general al Camerei din care aceştia fac parte;
c) membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia
Europeană din partea României - la Autoritatea Electorală Permanentă;
d) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi
asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primuluiministru - la persoana desemnată de secretarul general al Guvernului;
e) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii, procurorii, asistenţii
judiciari şi magistraţii-asistenţi - la persoana desemnată de secretarul general al
Consiliului Superior al Magistraturii;
f) membrii Consiliului Naţional de Integritate, precum şi preşedintele şi
vicepreşedintele Agenţiei - la persoana desemnată de secretarul general al
Senatului;
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g) consilierii judeţeni şi consilierii locali, primarii, precum şi preşedinţii de consiliu
judeţean - la persoana desemnată de secretarii unităţilor administrativ-teritoriale
respective;
h) prefecţii şi subprefecţii - la persoana desemnată de secretarul cancelariei
prefectului;
i) alte categorii de persoane prevăzute de lege - la persoana desemnată de şeful
compartimentului de resurse umane sau, după caz, de şeful secretariatului din cadrul
autorităţilor publice, instituţiilor publice sau unităţilor din care fac parte.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, persoanele desemnate
potrivit prevederilor alin. (2) sunt subordonate direct conducătorului instituţiei
respective, care răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora.
(4) În perioada detaşării sau delegării, persoanele care sunt obligate să depună
declaraţii de avere şi declaraţii de interese le depun la instituţia de la care au fost
delegate sau detaşate.
ART. 6
(1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la
declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese îndeplinesc următoarele atribuţii:
a) primesc, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese şi
eliberează la depunere o dovadă de primire;
b) la cerere, pun la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi ale
declaraţiilor de interese;
c) oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru
depunerea în termen a acestora;
d) evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale
cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor
de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Agenţiei;
e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de
interese, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a instituţiei, dacă
aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire,
prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt
situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric
personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se
păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării
funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
f) trimit Agenţiei, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de evaluare, copii certificate ale
declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse şi câte o copie certificată
a registrelor speciale prevăzute la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea
acestora;
g) întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care
nu au depus declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în acest termen şi
informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen
de 10 zile lucrătoare;
h) acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind
declararea şi evaluarea averii, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor şi
întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia
depunerii declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese.
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(2) Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu
întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de
vedere primite, se transmite Agenţiei până la data de 1 august a aceluiaşi an.
ART. 7
(1) Dacă, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de
interese, persoanele responsabile potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) sesizează
deficienţe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură
sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declaraţiei de avere
şi/sau a declaraţiei de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea
recomandării. Rectificarea declaraţiei poate fi iniţiată şi de către persoanele
prevăzute la art. 1, în termen de 40 de zile de la depunerea iniţială. Declaraţia de
avere şi/sau declaraţia de interese rectificată pot/poate fi însoţite/însoţită de
documente justificative.
(2) Declaraţia de avere şi/sau declaraţia de interese depuse/depusă, împreună cu
documentele justificative, se trimit/se trimite de îndată Agenţiei, în copie certificată.
(3) Până la expirarea termenului de depunere a declaraţiei de avere şi/sau a
declaraţiei de interese rectificate, Agenţia nu poate declanşa procedurile prevăzute
de prezenta lege, în condiţiile în care sunt depuse în termenul legal.
ART. 11
(1) Activitatea de evaluare a declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind
averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite existente în
perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, precum şi cea de evaluare a
conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează atât pe durata exercitării
funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora.
(2) Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin. (1) constă în
evaluarea declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă,
precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a
incompatibilităţilor, exclusiv pentru perioada exercitării funcţiilor sau demnităţilor
publice.
ART. 12
(1) Agenţia îndeplineşte activitatea de evaluare prevăzută la art. 8 din oficiu sau la
sesizarea oricărei persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002.
(2) Sesizarea din oficiu se face într-una din următoarele modalităţi:
a) pe baza unui raport de sesizare, întocmit de preşedintele Agenţiei;
b) pe baza unei note întocmite de inspectorul de integritate, aprobată de
conducerea inspectorilor de integritate; în cazul în care aceasta respinge propunerea
de sesizare din oficiu, refuzul motivat se transmite preşedintelui Agenţiei, pentru a
dispune fie începerea verificărilor, fie menţinerea propunerii.
(3) Sesizarea făcută cu rea-credinţă atrage după sine răspunderea juridică a celui
care a făcut sesizarea.
(4) Repartizarea lucrării iniţiate la sesizarea atât a oricărei persoane fizice sau
juridice, cât şi a celei din oficiu, prevăzută la alin. (2), se face în mod aleatoriu, potrivit
art. 9 alin. (1).
(5) Agenţia poate formula acţiune în regres în cel mult un an de la data rămânerii
definitive a hotărârii prin care a fost obligată la plată împotriva persoanei vinovate.
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(6) Agenţia asigură afişarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese,
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de cel
mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu
excepţia localităţii unde sunt situate, a adresei instituţiei care administrează activele
financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Declaraţiile de avere
şi declaraţiile de interese se menţin pe pagina de internet a Agenţiei pe toată durata
exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestuia şi se arhivează
potrivit legii.
ART. 13
(1) După repartizarea aleatorie a lucrării, inspectorul de integritate procedează la
activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a
modificărilor patrimoniale existente, în sensul prezentei legi, după cum urmează:
a) până la informarea persoanei care face obiectul evaluării şi invitarea acesteia
pentru a prezenta un punct de vedere, desfăşoară proceduri administrative, prin
raportare exclusivă la informaţii publice;
b) după informarea persoanei care face obiectul evaluării şi invitarea acesteia
pentru a prezenta un punct de vedere, solicită persoanelor fizice sau juridice şi date
ori informaţii care nu sunt publice.
(2) Actele întocmite de inspectorul de integritate pe baza datelor sau informaţiilor
care nu sunt publice, solicitate persoanelor fizice sau juridice, după începerea
activităţii de evaluare, fără ca persoana să fie invitată şi informată potrivit dispoziţiilor
art. 14, sunt lovite de nulitate absolută.
ART. 14
(1) Dacă din activitatea de evaluare rezultă că există diferenţe semnificative, în
sensul prevederilor art. 18, inspectorul de integritate informează despre aceasta
persoana în cauză şi are obligaţia de a o invita pentru a prezenta un punct de
vedere.
(2) Persoana informată şi invitată potrivit alin. (1) poate să prezinte inspectorului
de integritate date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin
transmiterea unui punct de vedere scris.
(3) Informarea şi invitarea se fac prin poştă, cu scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.
(4) Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau
reprezentată de avocat şi are dreptul de a prezenta orice probe, date ori informaţii pe
care le consideră necesare.
(5) Dacă persoana a cărei avere este evaluată este căsătorită ori dacă are copii în
întreţinere, în sensul Codului familiei, evaluarea se va extinde şi asupra averii
soţului/soţiei şi, după caz, asupra averii copiilor aflaţi în întreţinere.
ART. 15
(1) Pe parcursul desfăşurării evaluării, inspectorul de integritate poate solicita
tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice, altor persoane juridice de drept public sau
privat, precum şi persoanelor fizice, documentele şi informaţiile necesare desfăşurării
activităţii de evaluare, cu obligaţia păstrării confidenţialităţii.
(2) La solicitarea motivată a inspectorului de integritate, persoanele fizice şi
juridice, conducătorii autorităţilor, ai instituţiilor sau ai societăţilor publice ori private,
precum şi cei ai regiilor autonome sunt obligaţi să comunice acestuia, în termen de
cel mult 30 de zile, datele, informaţiile, înscrisurile şi documentele solicitate potrivit
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prevederilor alin. (1), indiferent de suportul acestora, precum şi date, informaţii sau
documente pe care le deţin, care ar putea conduce la soluţionarea lucrării.
ART. 16
(1) Pentru lămurirea tuturor aspectelor privind diferenţele semnificative, în sensul
prevederilor art. 18, poate fi efectuată o expertiză extrajudiciară, potrivit legii, cu
acordul persoanei a cărei avere este supusă evaluării.
(2) Persoana a cărei avere este supusă evaluării are dreptul să-şi aleagă un expert
asistent, pe cheltuială proprie, în condiţiile prevederilor alin. (1).
(3) În cazul în care persoana a cărei avere este supusă evaluării nu îşi dă acordul
pentru efectuarea expertizei, inspectorul de integritate poate solicita judecătoriei în a
cărei circumscripţie îşi are domiciliul persoana cercetată admiterea efectuării unei
expertize extrajudiciare, pe cheltuiala Agenţiei.
ART. 17
(1) Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în
scris, ori, în lipsa acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea
de primire a informării de către persoana care face obiectul evaluării, sunt identificate
în continuare, pe baza datelor şi informaţiilor existente la dispoziţia inspectorului de
integritate, diferenţe semnificative în sensul prevederilor art. 18, inspectorul de
integritate întocmeşte un raport de evaluare.
(2) În lipsa confirmării prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate poate întocmi
raportul de evaluare după îndeplinirea unei noi proceduri de comunicare.
(3) Raportul de evaluare va avea următorul cuprins:
a) partea descriptivă a situaţiei de fapt;
b) punctul de vedere al persoanei supuse evaluării, dacă acesta a fost exprimat;
c) evaluarea eventualelor diferenţe semnificative, în sensul prevederilor art. 18;
d) concluzii.
(4) Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei
care a făcut obiectul activităţii de evaluare şi, după caz, organelor fiscale, celor de
urmărire penală şi celor disciplinare, precum şi comisiei de cercetare a averilor
prevăzute în Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor,
magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin
prezenta lege. În cadrul organelor fiscale şi de urmărire penală se desemnează
persoane responsabile pentru relaţia cu Agenţia, care asigură declanşarea de
urgenţă şi cu precădere a procedurilor specifice în cadrul acestora.
(5) În cazul în care inspectorul de integritate consideră că nu sunt întrunite
condiţiile prevăzute la alin. (1), întocmeşte un raport de evaluare în acest sens, pe
care îl transmite persoanei care a făcut obiectul procedurii. Acest raport poate
cuprinde, dacă este cazul, menţiuni privind erorile constatate în ceea ce priveşte
întocmirea necorespunzătoare a declaraţiilor de avere şi sugestii de îndreptare.
(6) Persoana a cărei declaraţie de avere a fost supusă evaluării, fiind identificate
diferenţe semnificative, în sensul prevederilor art. 18, este considerată incompatibilă.
(7) Dispoziţiile art. 22 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
ART. 18
Prin diferenţe semnificative, în sensul prezentei legi, se înţelege diferenţa mai
mare de 10.000 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume între modificările
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intervenite în avere pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile
realizate în aceeaşi perioadă.
ART. 19
(1) Rapoartele de evaluare, transmise organelor fiscale, organelor de urmărire
penală, comisiei de cercetare a averilor prevăzute în Legea nr. 115/1996, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cu cele aduse prin prezenta lege, precum şi
instituţiilor prevăzute la art. 26, vor fi obligatoriu evaluate de aceste instituţii, inclusiv
sub aspectul propunerilor, şi se vor lua, de urgenţă şi cu precădere, măsurile care se
impun, potrivit competenţelor legale.
(2) Organele fiscale şi organele de urmărire penală vor informa trimestrial Agenţia
asupra măsurilor luate în dosarele transmise potrivit prevederilor alin. (1).
ART. 20
(1) Dacă, în urma evaluării declaraţiei de interese, precum şi a altor date şi
informaţii, inspectorul de integritate identifică elemente în sensul existenţei unui
conflict de interese sau a unei incompatibilităţi, informează despre aceasta persoana
în cauză şi are obligaţia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.
(2) Persoana informată potrivit prevederilor alin. (1) este invitată să prezinte
inspectorului de integritate date sau informaţii pe care le consideră necesare,
personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
(3) Informarea şi invitarea se vor face prin poştă, cu scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.
(4) Persoana care face obiectul evaluării are dreptul de a fi asistată sau
reprezentată de avocat şi are dreptul de a prezenta orice date ori informaţii pe care le
consideră necesare.
(5) Prevederile art. 13 şi 15 se aplică în mod corespunzător.
ART. 21
(1) Dacă, după exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau în
scris, ori, în lipsa acestuia, după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea
de primire a informării de către persoana care face obiectul evaluării, inspectorul de
integritate consideră în continuare că sunt elemente în sensul existenţei unui conflict
de interese sau a unei incompatibilităţi, întocmeşte un raport de evaluare.
(2) În lipsa confirmării prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate poate întocmi
raportul de evaluare după îndeplinirea unei noi proceduri de comunicare.
(3) Raportul de evaluare va avea următorul cuprins:
a) partea descriptivă a situaţiei de fapt;
b) punctul de vedere al persoanei supuse evaluării, dacă acesta a fost exprimat;
c) evaluarea elementelor de conflict de interese sau de incompatibilitate;
d) concluzii.
(4) Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei
care a făcut obiectul activităţii de evaluare şi, după caz, organelor de urmărire penală
şi celor disciplinare.
ART. 22
(1) Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a
conflictului de interese sau a incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea
acestuia, la instanţa de contencios administrativ.
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(2) Dacă raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat în
termenul prevăzut la alin. (1) la instanţa de contencios administrativ, Agenţia
sesizează, în termen de 6 luni, organele competente pentru declanşarea procedurii
disciplinare, precum şi, dacă este cazul, instanţa de contencios administrativ, în
vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea prevederilor
legale privind conflictul de interese.
(3) Dacă raportul de evaluare a incompatibilităţii nu a fost contestat în termenul
prevăzut la alin. (1) la instanţa de contencios administrativ, Agenţia sesizează în
termen de 15 zile organele competente pentru declanşarea procedurii disciplinare;
dacă este cazul, Agenţia sesizează în termen de 6 luni instanţa de contencios
administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea
prevederilor legale privind incompatibilităţile.
(4) Dacă în urma evaluării declaraţiei de interese, precum şi a altor date şi
informaţii, inspectorul de integritate constată inexistenţa unei stări de incompatibilitate
sau a unui conflict de interese, întocmeşte un raport în acest sens, pe care îl
transmite persoanei care a făcut obiectul evaluării, în condiţiile art. 17 alin. (5) teza a
doua.
(…)
ART. 32
Dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele ale Legii nr. 115/1996, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, ale
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Codului de procedură civilă, ale Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu dispoziţiile altor acte normative, inclusiv ale celor care
reglementează alte incompatibilităţi sau conflicte de interese, dacă acestea nu sunt
contrare prezentei legi şi Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
iii.Sancţiuni
ART. 23
(1) În cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situaţia de conflict de
interese, toate actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane
interpuse, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite
de nulitate absolută.
(2) Acţiunea în constatarea nulităţii absolute a actelor juridice sau administrative
încheiate cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese poate fi
introdusă de Agenţie chiar dacă persoana în cauză nu mai deţine acea funcţie.
(3) Instanţa va putea dispune motivat, pe lângă constatarea nulităţii absolute, şi
repunerea părţilor în situaţia anterioară.
ART. 24
(1) Acţiunile introduse la instanţele de contencios administrativ urmează regulile de
competenţă prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
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(2) Procedura de judecată este cea prevăzută în Legea nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, şi se aplică în mod corespunzător, în măsura în
care nu există în prezenta lege prevederi derogatorii de la aceasta.
ART. 25
(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ,
a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu
încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de
incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit
reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care
prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte
elementele constitutive ale unei infracţiuni.
(2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau
faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de
incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o
demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor
electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori
demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana
a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3
ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau
o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de
interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a
raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii
judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de
incompatibilitate.
(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau
de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz,
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile
demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.
(4) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează
răspunderea disciplinară, sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a
săvârşirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege nu pot consta în mustrare
sau avertisment.
ART. 26
(1) Agenţia va comunica raportul de evaluare, după cum urmează:
a) pentru Preşedintele României şi pentru primul-ministru - Parlamentului;
b) pentru ceilalţi membri ai Guvernului - primului-ministru, care propune
Preşedintelui României eliberarea din funcţie, potrivit prevederilor Constituţiei
României, republicată, şi ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
c) pentru secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum şi pentru asimilaţii
acestora - primului-ministru, care poate dispune eliberarea din funcţie;
d) pentru senatori şi deputaţi - Camerei din care face parte parlamentarul, care va
aplica sancţiunile disciplinare potrivit legii şi regulamentului Camerei respective;
e) pentru judecători, procurori, membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi
magistraţi-asistenţi - Consiliului Superior al Magistraturii, care va aplica o sancţiune
disciplinară;
f) pentru judecătorii Curţii Constituţionale - Curţii Constituţionale, care va aplica o
sancţiune disciplinară;

33

g) pentru membrii Curţii de Conturi, Avocatul Poporului şi adjuncţii săi Parlamentului;
h) pentru aleşii locali, cu excepţia primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene consiliului local sau, după caz, consiliului judeţean, care va aplica o sancţiune
disciplinară, potrivit legii;
i) pentru primari şi preşedinţii consiliilor judeţene - instituţiei prefectului;
j) pentru funcţionarii publici - comisiei de disciplină sau consiliului de disciplină,
care propune autorităţii prevăzute de lege aplicarea unei sancţiuni, potrivit legii;
k) pentru celelalte persoane prevăzute de prezenta lege - comisiilor de disciplină,
autorităţii ori instituţiei competente, care vor aplica o sancţiune disciplinară, potrivit
legii.
(2) Sancţiunea disciplinară se dispune şi în cazul în care raportul de evaluare al
Agenţiei a fost comunicat şi organelor de urmărire penală, potrivit prevederilor art. 21
alin. (4).
(3) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează
răspunderea disciplinară, sancţiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de
la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, potrivit prevederilor legale. În
cazul în care cauza de incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea Agenţiei,
sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani de la încetarea cauzei de
incompatibilitate, dacă legea nu dispune altfel.
ART. 27
(1) Nerespectarea obligaţiei de a răspunde solicitărilor Agenţiei, prevăzute de
prezenta lege, se sancţionează cu amendă civilă de 200 lei pentru fiecare zi de
întârziere. Sesizarea instanţei se face de către inspectorul de integritate din cadrul
Agenţiei.
(2) Instanţa competentă să decidă aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) este
judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul persoanei juridice sancţionate sau
domiciliul persoanei fizice sancţionate. Judecata se face de urgenţă şi cu precădere,
cu citarea părţilor.
(3) Hotărârea instanţei prin care se aplică amenda este supusă recursului, în
termen de 10 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru
cei absenţi.
ART. 28
Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de
interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi
se pedepseşte potrivit Codului penal.
ART. 29
(1) Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele
prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit
anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere
la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la
2.000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare.
(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 de către persoanele responsabile
cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi
conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute
de prezenta lege.
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(3) Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcţiei publice,
după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie
infracţiune.
ART. 30
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de
către persoanele împuternicite din cadrul Agenţiei, conform prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 31
(1) Sesizarea făcută cu rea-credinţă, dacă prin aceasta a cauzat persoanei
denunţate un prejudiciu moral sau material, constituie infracţiunea de denunţare
calomnioasă.
(2) Nerespectarea principiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) angajează răspunderea
civilă, penală sau administrativă a Agenţiei şi, după caz, a membrilor acesteia.
*Se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.

35

III.DEMNITARI

III.1 Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului
României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 2 aprilie 2001, cu
modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 2
Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în
ţară, se bucură de exerciţiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale şi
nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV
din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
ii.Procedură
ART. 4
(2) Constatarea stării de incompatibilitate se face de primul-ministru, care va
dispune măsurile necesare pentru încetarea acesteia.
ART. 5
Funcţia de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a
pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului şi a demiterii
în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2).
ART. 8
(1) În cazul în care încetarea calităţii de membru al Guvernului intervine ca urmare
a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilităţii, a decesului şi în alte
situaţii prevăzute de lege, Preşedintele României, la propunerea primului-ministru, ia
act de aceasta şi declară vacantă funcţia de membru al Guvernului.
(2) În cazul în care un membru al Guvernului a fost condamnat penal printr-o
hotărâre judecătorească definitivă sau averea sa a fost declarată, în tot sau în parte,
ca fiind dobândită în mod ilicit, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, el este
demis de Preşedintele României, la propunerea primului-ministru.
iii.Sancţiuni
ART. 9
(1) Dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 sau este
în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele României va desemna un alt
membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile
primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada
imposibilităţii exercitării atribuţiilor, încetează dacă primul-ministru îşi reia activitatea
în Guvern în cel mult 45 de zile.
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(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi celorlalţi membri ai
Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, primulministru va iniţia procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al
Guvernului.
ART. 32
Răspunderea penală a membrilor Guvernului este reglementată printr-o lege
privind responsabilitatea ministerială.
* Se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
A se vedea, totodată, prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare.
III.2 Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu
modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008
i.Conţinut
ART. 14
Incompatibilităţi cu caracter general
(1) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp deputat şi senator.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei
funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului.
ART. 15
Incompatibilităţi cu funcţii din economie
(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu următoarele funcţii:
a) preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al
consiliului de administraţie sau cenzor la societăţi comerciale, inclusiv la bănci ori la
alte instituţii de credit, la societăţi de asigurare şi la cele financiare, precum şi în
instituţii publice;
b) preşedinte sau secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la
societăţile comerciale prevăzute la lit. a);
c) reprezentant al statului în adunările generale ale societăţilor comerciale
prevăzute la lit. a);
d) manager sau membru al consiliilor de administraţie ale regiilor autonome,
companiilor şi societăţilor naţionale;
e) comerciant persoană fizică;
f) membru al unui grup de interes economic, definit conform legii.
(2) Procedura de constatare a incompatibilităţii este cea prevăzută în prezenta
lege.
ART. 16
Alte incompatibilităţi
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(1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu funcţiile şi activităţile
persoanelor care conform statutului lor nu pot face parte din partide politice.
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu calitatea de membru
cu drepturi depline în Parlamentul European.
(3) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu o funcţie publică
încredinţată de un stat străin, cu excepţia acelor funcţii prevăzute în acordurile şi
convenţiile la care România este parte.
(4) Alte incompatibilităţi cu calitatea de deputat sau de senator se pot stabili numai
prin lege organică.
ART. 17
Interdicţie publicitară
Este interzisă folosirea numelui însoţit de calitatea de deputat sau de senator în
orice acţiune publicitară privitoare la orice societate comercială, financiară ori
industrială sau altele asemenea cu scop lucrativ.
ii.Procedură
ART. 4
Declaraţia de avere
(1) După întrunirea legală a Camerelor şi înainte de validarea mandatului, fiecare
deputat şi fiecare senator este obligat să depună declaraţia de avere în condiţiile
prevăzute de lege.
(2) Declaraţia de avere se completează, se datează şi se semnează personal şi se
depune la secretarul general al Camerei Deputaţilor sau al Senatului, care eliberează
dovada de primire, pe care titularul o prezintă Comisiei de validare a mandatelor.
(3) După validarea mandatelor, declaraţia de avere se publică pe paginile de
internet ale Camerei Deputaţilor şi ale Senatului şi în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a.
(4) Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a declara averea la începutul şi la
încheierea mandatului, inclusiv la încetarea acestuia înainte de termen. Deputaţii şi
senatorii care, în urma alegerilor, obţin un nou mandat depun numai declaraţia de
avere aferentă începutului de mandat, care va fi considerată şi declaraţie de avere
pentru sfârşitul mandatului anterior.
(5) Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a actualiza anual declaraţia de avere, în
situaţia dobândirii unor bunuri de natura celor prevăzute în anexa la Legea nr.
115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor
persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART. 18
Procedura declarării incompatibilităţii
(1) Deputatul sau senatorul care la data intrării în exerciţiul mandatului şi după
validare se află în una dintre incompatibilităţile prevăzute la art. 15, 16 şi 17 sau în
alte legi speciale va informa în scris, în termen de 15 zile, Biroul permanent al
Camerei din care face parte despre această situaţie.
(2) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1),
deputatul sau senatorul va opta între mandatul de deputat sau de senator şi funcţia
ori funcţiile incompatibile, demisionând potrivit opţiunii sale.

38

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă nu şi-a exprimat opţiunea,
deputatul sau senatorul este considerat demisionat de drept. Situaţia se aduce la
cunoştinţa Camerei, care constată demisia de drept. Hotărârea Camerei de
constatare a demisiei şi declararea locului vacant se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(4) Orice stare de incompatibilitate survenită în timpul exercitării mandatului de
parlamentar trebuie adusă la cunoştinţa Biroului permanent al Camerei, în scris şi în
termen de 30 de zile de la data intervenirii acesteia.
(5) Procedura de declarare a stării de incompatibilitate se desfăşoară conform
prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului fiecărei Camere.
ART. 19
Declaraţia de interese
Deputaţii şi senatorii au obligaţia ca în termen de 15 zile de la validare să depună
la secretarul general al Camerei din care fac parte declaraţia de interese întocmită pe
propria răspundere, în conformitate cu prevederile legale.
iii.Sancţiuni
ART. 7
Încetarea mandatului
(1) Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a
Camerelor nou-alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de
incompatibilitate ori de deces.
(2) Încetarea mandatului datorită incompatibilităţii se face prin notificare scrisă,
făcută de deputat sau de senator, înaintată Biroului permanent al Camerei din care
face parte şi prezentată plenului Camerei.
(3) În cazul în care deputatul sau senatorul aflat în stare de incompatibilitate nu
notifică în scris acest lucru şi starea de incompatibilitate continuă să existe, acesta
este considerat demis de drept din funcţia de deputat sau de senator, cu data
constatării stării de incompatibilitate, situaţie care se aduce la cunoştinţa Camerei din
care face parte. Hotărârea Camerei prin care se constată starea de incompatibilitate
şi de vacantare a locului de deputat sau, respectiv, de senator se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(4) Deputatul sau senatorul poate demisiona prin notificare scrisă adresată
preşedintelui Camerei din care face parte. Preşedintele, în şedinţă publică a plenului
Camerei, îl întreabă pe deputat sau pe senator dacă stăruie în demisie şi, dacă
acesta răspunde afirmativ sau nu se prezintă în şedinţa de plen pentru a răspunde,
preşedintele declară locul vacant. Hotărârea Camerei prin care s-a luat act de
vacantarea locului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Prevederile alin. (2), (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în celelalte
cazuri de încetare a mandatului de deputat sau de senator, înainte de termen în
cazul încetării mandatului pentru pierderea drepturilor electorale.
(6) Mandatul de deputat sau de senator se prelungeşte de drept în cazul în care
mandatul Camerei din care face parte se prelungeşte de drept în conformitate cu
prevederile art. 63 alin. (1) şi (4) din Constituţie, republicată.
*Se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
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IV. MAGISTRAŢI

IV.1 Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie
2005
i.Conţinut
ART. 5
(1) Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt
incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice
din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului
Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de
actul de justiţie în cazuri care presupun existenţa unui conflict între interesele lor şi
interesul public de înfăptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale
societăţii, cu excepţia cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoştinţă,
în scris, colegiului de conducere al instanţei sau conducătorului parchetului şi s-a
considerat că existenţa conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparţială a
atribuţiilor de serviciu.
(3) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate
sunt obligaţi să dea, anual, o declaraţie pe propria răspundere în care să menţioneze
dacă soţul, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv exercită o funcţie sau
desfăşoară o activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală,
precum şi locul de muncă al acestora. Declaraţiile se înregistrează şi se depun la
dosarul profesional.
ART. 6
(1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică
asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să facă o
declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenenţa
sau neapartenenţa ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie
politică.
(2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică declaraţiile
prevăzute la alin. (1). Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarul profesional.
(3) Dispoziţiile Legii nr. 187/19992 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea securităţii ca poliţie politică se aplică în mod corespunzător.
ART. 7
(1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică
asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi
parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori
ai serviciilor de informaţii.

2

Legea nr. 187/1999 a fost abrogată. A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008.

40

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) completează, anual, o declaraţie autentică, pe
propria răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători
operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.
(3) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică, din oficiu sau la sesizarea
Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justiţiei, realitatea declaraţiilor
prevăzute la alin. (2).
(4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcţia deţinută,
inclusiv cea de judecător sau procuror.
ART. 8
(1) Judecătorilor şi procurorilor le este interzis:
a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;
c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere,
administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte
instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi
naţionale sau regii autonome;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii şi procurorii pot fi
acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masă.
ART. 9
(1) Judecătorii şi procurorii nu pot să facă parte din partide sau formaţiuni politice
şi nici să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca în exercitarea atribuţiilor să se abţină
de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice.
ART. 10
(1) Judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprima public opinia cu privire la procese
aflate în curs de desfăşurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
(2) Judecătorii şi procurorii nu pot să dea consultaţii scrise sau verbale în
probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanţe sau
parchete decât acelea în cadrul cărora îşi exercită funcţia şi nu pot îndeplini orice altă
activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat.
(3) Judecătorilor şi procurorilor le este permis să pledeze, în condiţiile prevăzute
de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenţilor şi descendenţilor, ale
soţilor, precum şi ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar şi în
asemenea situaţii însă judecătorilor şi procurorilor nu le este îngăduit să se
folosească de calitatea pe care o au pentru a influenţa soluţia instanţei de judecată
sau a parchetului şi trebuie să evite a se crea aparenţa că ar putea influenţa în orice
fel soluţia.
ART. 11
(1) Judecătorii şi procurorii pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora
articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice şi pot participa la emisiuni
audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic.
(2) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de
întocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau
internaţionale.
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(3) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai societăţilor ştiinţifice sau academice,
precum şi ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.
(…)
ART. 48
(10) Nu pot fi numiţi în funcţii de conducere judecătorii care au făcut parte din
serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecătorii
care au un interes personal, ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu
obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.
ART. 66
(4) Dispoziţiile prezentei legi privind incompatibilităţile şi interdicţiile, formarea
profesională continuă şi evaluarea periodică, drepturile şi îndatoririle, precum şi
răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor se aplică în mod
corespunzător şi magistraţilor-asistenţi.
ART. 87
(1) Pe durata îndeplinirii funcţiei, personalul de specialitate juridică din Ministerul
Justiţiei, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional de
Criminologie, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din Institutul Naţional al
Magistraturii este asimilat judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte drepturile şi
îndatoririle, inclusiv susţinerea examenului de admitere, evaluarea activităţii
profesionale, susţinerea examenului de capacitate şi de promovare, dispoziţiile
prezentei legi aplicându-se în mod corespunzător.
ii.Procedură
*Procedura cercetării disciplinare este reglementată de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii
iii.Sancţiuni
ART. 65
(1) Judecătorii şi procurorii sunt eliberaţi din funcţie în următoarele cazuri:
(…)
e) ca sancţiune disciplinară;
(…)
ART. 99
Constituie abateri disciplinare:
(…)
b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind
judecătorii şi procurorii.
(…)
ART. 100
Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi procurorilor, proporţional cu
gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
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b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 20% pe o
perioadă de până la 6 luni;
c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de până la un an la o altă instanţă sau la
un alt parchet, situate în circumscripţia altei curţi de apel ori în circumscripţia altui
parchet de pe lângă o curte de apel;
d) suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni;
e) excluderea din magistratură.
IV.2 Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în
Monitorul Oficial nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările
ulterioare
i. Conţinut
*În cazul asistenţilor judiciari se aplică următoarele dispoziţii:
ART. 55
(1) Completul pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictele
de muncă şi asigurări sociale se constituie dintr-un judecător şi 2 asistenţi judiciari.
(2) Asistenţii judiciari participă la deliberări cu vot consultativ şi semnează
hotărârile pronunţate. Opinia acestora se consemnează în hotărâre, iar opinia
separată se motivează.
ART. 110
Asistenţii judiciari sunt numiţi de ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului
Economic şi Social, pe o perioadă de 5 ani, dintre persoanele cu o vechime în funcţii
juridice de cel puţin 5 ani şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
b) sunt licenţiate în drept şi dovedesc o pregătire teoretică corespunzătoare;
c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
d) cunosc limba română;
e) sunt apte, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.
ART. 111
(1) Asistenţii judiciari se bucură de stabilitate pe durata mandatului şi se supun
numai legii.
(2) Dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile
judecătorilor şi procurorilor se aplică şi asistenţilor judiciari.
(...)
(4) Asistenţii judiciari depun jurământul în condiţiile prevăzute de lege pentru
judecători şi procurori.
(5) Numărul total al posturilor de asistenţi judiciari şi repartizarea posturilor pe
instanţe, în raport cu volumul de activitate, se stabilesc prin ordin al ministrului
justiţiei.
*În temeiul art. 111 alin. 2 din Lege, asistenţilor judiciari le sunt aplicabile prevederile art. 5 – art.
11 şi ale art. 90 – art. 93 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, privitoare la
incompatibilităţi, interdicţii şi îndatoriri.
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ART. 112
Asistenţii judiciari exercită atribuţiile prevăzute la art. 55 alin. (2), precum şi alte
atribuţii prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.
*În cazul membrilor Consiliului ştiinţific al I.N.M. se aplică următoarele dispoziţii:
ART. 103
(1) Institutul Naţional al Magistraturii este instituţia publică cu personalitate
juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează
formarea iniţială a judecătorilor şi procurorilor, formarea profesională continuă a
judecătorilor şi procurorilor în funcţie, precum şi formarea formatorilor, în condiţiile
legii.
(2) Institutul Naţional al Magistraturii nu face parte din sistemul naţional de
învăţământ şi educaţie şi nu este supus dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la
acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor.
(…)
ART. 104
(1) Institutul Naţional al Magistraturii este condus de un consiliu ştiinţific format
din 13 membri: un judecător al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un judecător al Curţii de
Apel Bucureşti, un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti,
desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari, recomandaţi
de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept a Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Facultatea de Drept a Universităţii "Babeş-Bolyai"
din Cluj-Napoca, 3 reprezentanţi aleşi ai personalului de instruire din cadrul
Institutului, un reprezentant al auditorilor de justiţie, un reprezentant al asociaţiilor
profesionale legal constituite ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi directorul
Institutului Naţional al Magistraturii, care face parte de drept din consiliu şi îl
prezidează.
(2) Directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi cei doi adjuncţi ai acestuia sunt
numiţi şi revocaţi de Consiliul Superior al Magistraturii. Numirea directorului
Institutului Naţional al Magistraturii şi a celor doi adjuncţi ai acestuia se face din
rândul personalului de instruire de specialitate juridică al Institutului, al judecătorilor şi
procurorilor sau al cadrelor didactice din învăţământul superior juridic acreditat
potrivit legii.
(…)
(4) Calitatea de membru al consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii
este incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic.
*Membrii consiliului ştiinţific al I.N.M. care au calitatea de magistrat se supun tuturor
prevederilor referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii, aplicabile magistraţilor (art. 5 – art. 11 şi art. 90 –
art. 93 din Legea nr. 303/2004; art. 101 – art. 104 din Legea nr. 161/2003).
*Incompatibilitatea menţionată la art. 104 alin. 4 este prevăzută şi de art. 103 alin. 2 din Legea
nr. 161/2003, dar şi de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004, fiind calificată drept abatere disciplinară.
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ii. Procedură
*În cazul asistenţilor judiciari sunt incidente prevederile art. 20 – art. 22 şi art. 26 din Legea nr.
176/2010 (a se vedea art. 1 alin. 1 pct. 7 şi alin. 3 din Lege)
*În cazul membrilor consiliului ştiinţific al I.N.M:
- Dacă au calitatea de magistrat, încălcarea incompatibilităţii prevăzute de art. 104 alin. 4 din
Lege atrage răspunderea disciplinară în faţa Consiliului Superior al Magistraturii, după parcurgerea
procedurii prevăzute de art. 44 şi urm. din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
- Dacă nu au calitatea de magistrat – nu este reglementată o procedură specială de constatare
a incompatibilităţii prevăzute de art. 104 alin. 4 din Lege.
iii. Sancţiuni
*În cazul asistenţilor judiciari se aplică următoarele dispoziţii:
ART. 113
(1) Asistenţilor judiciari li se aplică dispoziţiile legale privind abaterile şi sancţiunile
disciplinare, precum şi motivele de eliberare din funcţie prevăzute de lege pentru
judecători şi procurori.
(2) Sancţiunile disciplinare se aplică de către ministrul justiţiei.
(5) Sancţiunile aplicate asistenţilor judiciari şi eliberarea din funcţie a acestora se
comunică Consiliului Economic şi Social de ministrul justiţiei.
*În temeiul art. 113 alin. 1, asistenţilor judiciari le sunt aplicabile în mod corespunzător
dispoziţiile art. 99 din Legea nr. 303/2004, referitoare la abaterile disciplinare, precum şi dispoziţiile art.
100 din acelaşi act normativ, referitoare la sancţiunile disciplinare.
*În cazul membrilor consiliului ştiinţific al I.N.M.:
-Dacă au calitatea de magistrat, încălcarea art. 104 alin. 4 din Lege atrage una dintre
sancţiunile prevăzute de art. 108 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Potrivit acestor dispoziţii: „(1)
Încălcarea dispoziţiilor art. 101 - 105 şi 107 constituie abateri disciplinare şi se sancţionează, în raport
cu gravitatea abaterilor, cu: a) suspendarea din funcţie pe timp de maximum 6 luni; b) îndepărtarea din
magistratură”. De asemenea, conform art. 108 alin. 3 din Legea nr. 161/2003, „Judecătorul sau
procurorul sancţionat cu îndepărtarea din magistratură nu poate ocupa nici o funcţie de specialitate
juridică timp de 3 ani.”
Săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 104 alin. 4 din Lege va atrage, totodată,
revocarea din consiliul ştiinţific al I.N.M., deoarece aceştia au fost desemnaţi consiliu în considerarea
calităţii lor de magistraţi.
-Dacă nu au calitatea de magistrat – nu este reglementată expres o sancţiune pentru situaţia de
incompatibilitate prevăzută de art. 104 alin. 4 din Lege.
Însă, în cazul directorului I.N.M. existenţa incompatibilităţii va determina revocarea sa din
funcţie, hotărârea în acest sens aparţinând Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit art. 104 alin. 2
din Lege.
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*În cazul celorlalţi membri ai consiliului, incompatibilitatea va atrage revocarea lor de către
colectivele/organismele care le-au propus (conducerile Facultăţilor de Drept ale Universităţii Bucureşti,
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Universităţii "Babeş-Bolyai, personalul de instruire din
cadrul Institutului, auditorii de justiţie).

IV.3 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicată în Monitorul Oficial nr. 628 din 1 septembrie 2012
i. Conţinut
*În cazul membrilor aleşi, alţii decât reprezentanţii societăţii civile, se aplică următoarele
dispoziţii:
ART. 7
(5) Nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii şi
procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au
colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea
influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege.
*Membrii C.S.M. care au calitatea de magistraţi sunt ţinuţi de dispoziţiile privind
incompatibilităţile şi interdicţiile aplicabile magistraţilor.
*În cazul reprezentanţilor societăţii civile se aplică următoarele dispoziţii:
ART. 19
(…)
(2) Pot fi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanţi ai
societăţii civile care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt specialişti în domeniul dreptului, cu o vechime de cel puţin 7 ani în
activitatea juridică;
b) se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală;
c) nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990, nu au colaborat cu
acestea şi nu au un interes personal care influenţează sau ar putea influenţa
îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege;
d) nu au calitatea de membru al unui partid politic şi nu au îndeplinit în ultimii 5 ani
funcţii de demnitate publică.
(…)
(5) Candidaţii propuşi vor prezenta Senatului documentele prevăzute la art. 7 alin.
(4), precum şi cazierul judiciar.
ART. 54
(2) Calitatea de reprezentant al societăţii civile ales membru al Consiliului Superior
al Magistraturii este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, funcţionar
public, judecător sau procuror în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau
executor judecătoresc în exerciţiu.
*Dispoziţii comune aplicabile membrilor C.S.M.:
ART. 54
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(1) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii
este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii. Membrii Consiliului Superior al
Magistraturii au calitatea de demnitar.
(…)
(3) Dispoziţiile art. 6 şi 7 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică şi membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
(…)
ART. 58
Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, în timpul aceluiaşi
mandat, soţi sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv.
ii. Procedură
*În cazul membrilor aleşi, alţii decât reprezentanţii societăţii civile se aplică următoarele
dispoziţii:
ART. 7
(4) Candidaturile se depun la Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, la Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, la Colegiul de conducere al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau la colegiile
de conducere ale curţilor de apel ori ale parchetelor de pe lângă acestea, însoţite de:
a) curriculum vitae;
b) un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmări judecătorii sau
procurorii în cazul alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi, după caz,
documentele de susţinere a candidaturii;
c) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din
serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea;
d) o declaraţie autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care să
rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai
serviciilor de informaţii;
e) o declaraţie de interese actualizată.
(6) Colegiile de conducere ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ale curţilor
de apel şi ale parchetelor de pe lângă acestea verifică îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la alin. (1) – (5) de către judecătorii şi procurorii care şi-au depus
candidaturile.
ART. 18
(1) Consiliul Superior al Magistraturii alcătuieşte lista finală cuprinzând magistraţii
aleşi potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) şi art. 16 alin. (2) şi o transmite Biroului
permanent al Senatului.
(2) Înainte de transmiterea listei către Biroul permanent al Senatului, Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică şi comunică, în termen de 15
zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorii şi procurorii
aleşi au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu
acestea.
(…)
ART. 56
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(...)
(2) Prevederile art. 45 - 49 (*referitoare la procedura disciplinară) se aplică în mod
corespunzător.(…)
*În cazul reprezentanţilor societăţii civile se aplică următoarele dispoziţii:
ART. 20
(1) Senatul alege, dintre candidaţii prevăzuţi la art. 19, cei 2 reprezentanţi ai
societăţii civile, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul acestei Camere.
(2) Dispoziţiile art. 18 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
*Dispoziţii comune aplicabile membrilor C.S.M.:
Art. 55
(1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se
propune de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului ori de o treime din membri,
în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi
membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii sau în cazul aplicării oricărei sancţiuni disciplinare.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulată potrivit alin.
(1), poate dispune revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al
Magistraturii. (…)
iii. Sancţiuni

ART. 54
(4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii încetează, după caz,
la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, nerezolvarea stării de
incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului
Superior al Magistraturii, nerespectarea dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 303/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, imposibilitatea exercitării
atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum şi prin deces.
ART. 55
(1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se
propune de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului ori de o treime din membri,
în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi
membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul neîndeplinirii sau
îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor în cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii sau în cazul aplicării oricărei sancţiuni disciplinare.
ART. 56
(1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au calitatea de judecător sau
procuror răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii.

48

IV.4 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia
Naţională Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
244 din 11 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 12
Funcţia de procuror, ofiţer de poliţie judiciară sau de specialist în cadrul Direcţiei
Naţionale Anticorupţie este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu
excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială
iii.Sancţiuni
*Se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
IV.5 Codul de procedură civilă
i.Conţinut şi procedură
ART. 24
Judecătorul care a pronunţat o hotărâre într-o pricină nu poate lua parte la judecata
aceleiaşi pricini în apel sau în recurs şi nici în caz de rejudecare după casare.
De asemenea nu poate lua parte la judecată cel care a fost martor, expert sau arbitru
în aceeaşi pricină.
*Reproducem mai jos prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006
ART. 12
(2) Dispoziţiile art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea
nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronunţă succesiv hotărâri în acelaşi
dosar, cu excepţia situaţiei rejudecării, după casarea hotărârii în recurs.
ART. 25
Judecătorul care ştie că există un motiv de recuzare în privinţa sa este dator să
înştiinţeze pe şeful lui şi să se abţină de la judecarea pricinii.
ART. 26
Abţinerea se propune de judecător şi se judecă potrivit normelor prevăzute de art.
30, 31 şi 32.
ART. 27
Judecătorul poate fi recuzat:
1. când el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în judecarea
pricinii sau când este soţ, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna
din părţi;
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2. când el este soţ, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al
patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părţi sau dacă este căsătorit
cu fratele ori sora soţului uneia din aceste persoane;
3. când soţul în viaţă şi nedespărţit este rudă sau afin a uneia din părţi până la al
patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viaţă ori despărţit, au rămas copii;
4. dacă el, soţul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină
asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanţa unde una
din părţi este judecător;
5. dacă între aceleaşi persoane şi una din părţi a fost o judecată penală în timp de
5 ani înaintea recuzării;
6. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părţi;
7. dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă;
8. dacă a primit de la una din părţi daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de
îndatoriri;
9. dacă este vrăjmăşie între el, soţul sau una din rudele sale până la al patrulea
grad inclusiv şi una din părţi, soţii sau rudele acestora până la gradul al treilea
inclusiv.
ART. 28
(1) Nu se pot recuza judecătorii, rude sau afini ai acelora care stau în judecată ca
tutore, curator sau director al unei instituţii publice sau societăţi comerciale, când
aceştia nu au interes personal în judecarea pricinii.
(2) Nu se pot recuza toţi judecătorii unei instanţe sau ai unei secţii a acesteia.
(21) Cererile de recuzare a instanţelor ierarhic superioare formulate la instanţa care
soluţionează litigiul sunt inadmisibile.
(3) Pentru aceleaşi motive de recuzare nu se poate formula o nouă cerere împotriva
aceluiaşi judecător.
ART. 29
Propunerea de recuzare se va face verbal sau în scris pentru fiecare judecător în
parte şi înainte de începerea oricărei dezbateri.
Când motivele de recuzare s-au ivit după începerea dezbaterilor, partea va trebui să
propună recuzarea de îndată ce acestea îi sunt cunoscute.
Judecătorul împotriva căruia e propusă recuzarea poate declara că se abţine.
ART. 30
Recuzarea judecătorului se hotărăşte de instanţa respectivă, în alcătuirea căreia nu
poate să intre cel recuzat.
În cazul când din pricina recuzării nu se poate alcătui completul de judecată, cererea
de recuzare se judecă de instanţa ierarhic superioară.
Cererile de recuzare inadmisibile potrivit art. 28 se soluţionează de instanţa în faţa
căreia au fost formulate.
ART. 31
Instanţa decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezenţa părţilor şi
ascultând pe judecătorul recuzat.
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Nu se admite interogatoriul sau jurământul3 ca mijloc de dovadă a motivelor de
recuzare.
În cursul judecării cererii de recuzare nu se va face nici un act de procedură.
ART. 32
Încheierea asupra recuzării se citeşte în şedinţă publică.
Dacă recuzarea a fost admisă, judecătorul se va retrage de la judecarea pricinii.
Încheierea prin care s-a hotărât recuzarea va arăta în ce măsură actele îndeplinite
de judecătorul recuzat urmează să fie păstrate.
ART. 33
Instanţa superioară învestită cu judecarea cererii de recuzare în cazurile prevăzute
de art. 30 alin. 2 va dispune trimiterea pricinii la o instanţă de acelaşi grad, în cazul
când găseşte că cererea de recuzare este întemeiată.
Dacă cererea este respinsă, pricina se înapoiază spre judecare instanţei inferioare.
ART. 34
Încheierea prin care s-a încuviinţat sau respins abţinerea, ca şi aceea prin care s-a
încuviinţat recuzarea, nu este supusă la nici o cale de atac.
Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o dată cu fondul.
Când instanţa superioară de fond constată că recuzarea a fost pe nedrept respinsă,
reface toate actele şi dovezile administrate la prima instanţă.
ART. 36
Dispoziţiile prezentului titlu, în afară de art. 24 şi 27 pct. 7, se aplică şi procurorilor,
magistraţilor asistenţi şi grefierilor.
ii. Sancţiuni
*Se aplică sancţiunile procedurale specifice şi/sau după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.

IV.6 Codul de procedură penală
i.Conţinut şi procedură
Secţiunea I
Incompatibilitatea
ART. 46
Rudenia între judecători
Judecătorii care sunt soţi, rude sau afini între ei, până la gradul al patrulea inclusiv,
nu pot face parte din acelaşi complet de judecată.
ART. 47
3

Conform art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, "jurământul" - ca mijloc de probă - se
elimină din tot cuprinsul Codului de procedură civilă.
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Judecător care s-a pronunţat anterior
Judecătorul care a luat parte la soluţionarea unei cauze nu mai poate participa la
judecarea aceleiaşi cauze într-o cale de atac sau la judecarea cauzei după
desfiinţarea hotărârii cu trimitere în apel sau după casarea cu trimitere în recurs.
De asemenea, nu mai poate participa la judecarea cauzei judecătorul care şi-a
exprimat anterior părerea cu privire la soluţia care ar putea fi dată în acea cauză.
ART. 48
Alte cauze de incompatibilitate
(1) Judecătorul este de asemenea incompatibil de a judeca, dacă în cauza
respectivă:
a) a pus în mişcare acţiunea penală sau a dispus trimiterea în judecată ori a pus
concluzii în calitate de procuror la instanţa de judecată, a soluţionat propunerea de
arestare preventivă ori de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale;
b) a fost reprezentant sau apărător al vreuneia din părţi;
c) a fost expert sau martor;
d) există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă, el, soţul sau
vreo rudă apropiată;
e) soţul, ruda sau afinul său, până la gradul al patrulea inclusiv, a efectuat acte de
urmărire penală, a supravegheat urmărirea penală, a soluţionat propunerea de
arestare preventivă ori de prelungire a arestării preventive, în cursul urmăririi penale;
f) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu una dintre părţi sau
cu avocatul ori mandatarul acesteia;
g) există duşmănie între el, soţul sau una dintre rudele sale până la gradul al
patrulea inclusiv şi una dintre părţi, soţul sau rudele acesteia până la gradul al treilea
inclusiv;
h) este tutore sau curator al uneia dintre părţi;
i) a primit liberalităţi de la una dintre părţi, avocatul sau mandatarul acesteia.
(2) Judecătorul este incompatibil de a participa la judecarea unei cauze în căile de
atac, atunci când soţul, ruda ori afinul său până la gradul al patrulea inclusiv a
participat, ca judecător sau procuror, la judecarea aceleiaşi cauze.
ART. 49
Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratuluiasistent şi a grefierului
Dispoziţiile art. 46 se aplică procurorului şi magistratului-asistent sau, după caz,
grefierului de şedinţă, când cauza de incompatibilitate există între ei sau între vreunul
dintre ei şi unul dintre membrii completului de judecată.
Dispoziţiile privind cazurile de incompatibilitate prevăzute în art. 48 alin. 1 lit. b) - i) şi
alin. 2 se aplică procurorului, persoanei care efectuează cercetarea penală,
magistratului-asistent şi grefierului de şedinţă.
Procurorul care a participat ca judecător la soluţionarea cauzei în primă instanţă nu
poate pune concluzii la judecarea ei în căile de atac.
Persoana care a efectuat urmărirea penală este incompatibilă să procedeze la
refacerea acesteia, când refacerea este dispusă de instanţă.
ART. 50
Abţinerea
Persoana incompatibilă este obligată să declare, după caz, preşedintelui instanţei,
procurorului care supraveghează cercetarea penală sau procurorului ierarhic
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superior, că se abţine de a participa la procesul penal, cu arătarea cazului de
incompatibilitate ce constituie motivul abţinerii.
Declaraţia de abţinere se face de îndată ce persoana obligată la aceasta a luat
cunoştinţă de existenţa cazului de incompatibilitate.
ART. 51
Recuzarea
(1) În cazul în care persoana incompatibilă nu a făcut declaraţie de abţinere, poate fi
recuzată atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii, de oricare dintre
părţi, de îndată ce partea a aflat despre existenţa cazului de incompatibilitate.
(2) Recuzarea se formulează oral sau în scris, cu arătarea pentru fiecare persoană în
parte a cazului de incompatibilitate invocat şi a tuturor temeiurilor de fapt cunoscute
la momentul recuzării. Cererea de recuzare poate privi numai pe acei judecători care
compun completul de judecată.
(3) Nerespectarea condiţiilor prevăzute în alin. 2 sau recuzarea aceleiaşi persoane
pentru acelaşi caz de incompatibilitate şi pentru temeiuri de fapt cunoscute la data
formulării unei cereri anterioare de recuzare care a fost respinsă atrage
inadmisibilitatea cererii de recuzare, care se constată de completul în faţa căruia s-a
formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat.
(4) Completul în faţa căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului
recuzat, se pronunţă asupra măsurilor preventive.
ART. 52
Procedura de soluţionare în cursul judecăţii
(1) Abţinerea sau recuzarea judecătorului, procurorului, magistratului-asistent sau
grefierului se soluţionează de un alt complet, în şedinţă secretă, fără participarea
celui ce declară că se abţine sau care este recuzat.
(2) Examinarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face de îndată,
ascultându-se procurorul când este prezent în instanţă, iar dacă se găseşte necesar,
şi părţile, precum şi persoana care se abţine sau a cărei recuzare se cere.
(3) Când abţinerea sau recuzarea priveşte cazul prevăzut în art. 46 şi 49 alin. 1,
instanţa, admiţând recuzarea, stabileşte care dintre persoanele arătate în
menţionatele texte nu va lua parte la judecarea cauzei.
(4) În caz de admitere a abţinerii sau a recuzării, se va stabili în ce măsură actele
îndeplinite ori măsurile dispuse se menţin.
(5) Când pentru soluţionarea abţinerii sau a recuzării nu se poate alcătui completul
potrivit alin. 1, abţinerea sau recuzarea se soluţionează de instanţa ierarhic
superioară. În cazul în care găseşte întemeiată abţinerea sau recuzarea şi, din cauza
abţinerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de judecată la instanţa
competentă să soluţioneze cauza, instanţa ierarhic superioară desemnează pentru
judecarea cauzei o instanţă egală în grad cu instanţa în faţa căreia s-a formulat
abţinerea sau recuzarea.
(51) Este inadmisibilă recuzarea judecătorului chemat să decidă asupra recuzării.
(6) Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abţinerea, ca şi aceea prin care sa admis recuzarea, nu sunt supuse nici unei căi de atac.
ART. 53
Procedura de soluţionare în cursul urmăririi penale
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În cursul urmăririi penale, asupra abţinerii sau recuzării persoanei care efectuează
cercetarea penală ori a procurorului se pronunţă procurorul care supraveghează
cercetarea penală sau procurorul ierarhic superior.
Cererea de recuzare privitoare la persoana care efectuează cercetarea penală se
adresează fie acestei persoane, fie procurorului. În cazul în care cererea este
adresată persoanei care efectuează cercetarea penală, aceasta este obligată să o
înainteze împreună cu lămuririle necesare, în termen de 24 de ore, procurorului, fără
a întrerupe cursul cercetării penale.
Procurorul este obligat să soluţioneze cererea în cel mult 3 zile, printr-o ordonanţă.
Cererea de recuzare care priveşte pe procuror se soluţionează în acelaşi termen şi în
aceleaşi condiţii de procurorul ierarhic superior.
Abţinerea se soluţionează potrivit dispoziţiilor din alin. 3 şi 4, care se aplică în mod
corespunzător.
ART. 54
Incompatibilitatea expertului şi interpretului
Dispoziţiile art. 48, 50, 51, 52 şi 53 se aplică în mod corespunzător expertului şi
interpretului.
Calitatea de expert este incompatibilă cu aceea de martor în aceeaşi cauză.
Calitatea de martor are întâietate.
Participarea ca expert sau ca interpret de mai multe ori în aceeaşi cauză nu
constituie un motiv de recuzare.
ii. Sancţiuni
*Se aplică sancţiunile procedurale specifice şi/sau, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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V.PERSOANE CARE EXERCITĂ FUNCŢII PUBLICE
V.1. LEGI

V.1.1 Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, publicată
în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 163 din 7 august 1991
i.Conţinut
ART. 26
(1) Salariaţii organelor de informaţii şi ai celor cu atribuţii în domeniul siguranţei
naţionale nu pot face parte din partide sau alte organizaţii cu caracter politic ori
secret şi nu pot fi folosiţi în scopuri politice.
(2) Nu pot activa în serviciile de informaţii persoanele care au fost găsite
vinovate pentru acţiuni îndreptate împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.2 Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 3 martie 1992, cu
modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 13
Organele Serviciului Român de informaţii nu pot efectua acte de cercetare penală, nu
pot lua măsura reţinerii sau arestării preventive şi nici dispune de spaţii proprii de
arest.
ART. 27
(1) Personalul Serviciului Român de Informaţii se compune din cadre militare
permanente şi salariaţi civili, care îndeplinesc atribuţii operative şi administrative.
(2) Nu pot activa în Serviciul Român de Informaţii aceia care, făcînd parte din
structurile represive ale statului totalitar, au comis abuzuri, informatorii şi colaboratorii
securităţii, precum şi foştii activişti ai partidului comunist, vinovaţi de fapte îndreptate
împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
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(3) Cadrele militare ale Serviciului Român de Informaţii au toate drepturile şi
obligaţiile prevăzute, pentru militarii armatei române, de reglementările legale,
statutele şi regulamentele militare.
(4) Salariaţii civili sînt supuşi dispoziţiilor Codului muncii şi celorlalte prevederi legale
şi regulamentare ale Serviciului Român de Informaţii.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.3 Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de
Conturi, republicată în Monitorul Oficial nr.282 din 29 aprilie 2009
i.Conţinut
ART. 49
(1) Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi în exercitarea mandatului lor şi
inamovibili pe toată durata acestuia. Aceştia sunt demnitari de stat şi sunt supuşi
incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru judecători.
(2) Se interzice membrilor Curţii de Conturi să facă parte din partide politice sau să
desfăşoare activităţi publice cu caracter politic.
(3) Membrilor Curţii de Conturi le este interzisă exercitarea, direct sau prin
persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, participarea la administrarea ori
conducerea unor societăţi comerciale sau civile. Ei nu pot fi experţi sau arbitri
desemnaţi de parte într-un arbitraj.
ART. 50
(1) Membrii Curţii de Conturi sunt obligaţi:
a) să îşi îndeplinească funcţia încredinţată, cu imparţialitate şi cu respectarea
Constituţiei;
b) să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să
dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii de Conturi;
c) să îşi exprime votul afirmativ sau negativ în adoptarea actelor Curţii de Conturi,
abţinerea de la vot nefiind permisă. În caz de vot negativ, acesta trebuie motivat în
scris;
d) să comunice în scris preşedintelui Curţii orice situaţie care ar putea atrage
incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită;
e) să nu permită folosirea funcţiilor pe care le îndeplinesc în scop de reclamă
comercială sau propagandă de orice fel;
f) să se abţină de la orice activitate sau manifestare contrare independenţei şi
demnităţii funcţiei lor.
ART. 51
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Auditorii publici externi sunt supuşi incompatibilităţilor prevăzute de Codul etic
al profesiei.
ii.Procedură
ART. 50
(3) Revocarea membrilor Curţii de Conturi se face de Parlament, la propunerea
comisiilor de specialitate prevăzute la art. 46 alin. (1).
ART. 56
(1) Mandatul de membru al Curţii de Conturi încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau în caz de demisie, de
pierdere a drepturilor electorale, de demitere de drept ori de deces;
b) în situaţiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitării funcţiei mai
mult de 6 luni consecutive;
c) în cazul revocării din funcţie.
(2) După încetarea mandatului, în condiţiile legii, consilierii de conturi au dreptul să
revină în postul ocupat anterior, dacă numirea lor la Curtea de Conturi s-a făcut de
pe un post dintr-o instituţie publică.
(3) Pe perioada în care postul este rezervat, acesta poate fi ocupat numai prin
contract de muncă pe durată determinată.
iii. Sancţiuni
ART. 50
(2) Încălcarea gravă a vreuneia din obligaţiile prevăzute la alin. (1) atrage
revocarea din funcţie a celor care au săvârşit-o.
ART. 57
Răspunderea disciplinară a auditorilor publici externi, condiţiile şi procedura de
aplicare a acesteia se stabilesc prin Codul etic al profesiei, aprobat de plenul Curţii
de Conturi.
V.1.4 Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial din 3 decembrie 2010
i.Conţinut
ART. 61
(1) Judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor lor
şi sunt inamovibili pe durata mandatului.
(2) Judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru
opiniile şi voturile exprimate la adoptarea soluţiilor.
(3) Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă pregătire juridică superioară,
înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică
sau în învăţământul juridic superior.
(4) Funcţia de judecător este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau
privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior.
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ART. 64
Judecătorii Curţii Constituţionale sunt obligaţi:
a) să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate şi în respectul
Constituţiei;
b) să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să
dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale;
c) în adoptarea actelor Curţii Constituţionale să-şi exprime votul afirmativ sau
negativ, abţinerea de la vot nefiind permisă;
d) să comunice preşedintelui Curţii Constituţionale orice activitate care ar putea
atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită;
e) să nu permită folosirea funcţiei pe care o îndeplinesc în scop de reclamă
comercială sau propagandă de orice fel;
f) să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare independenţei şi
demnităţii funcţiei lor.
ii.Procedură
ART. 62
Numirea judecătorilor, în condiţiile prezentei legi, se poate face numai cu
acordul prealabil, exprimat în scris, al candidatului. În cazul în care candidatul ocupă
o funcţie incompatibilă cu aceea de judecător al Curţii Constituţionale sau face parte
dintr-un partid politic, acordul trebuie să cuprindă angajamentul candidatului de a
demisiona, la data numirii, din acea funcţie sau din partidul politic al cărui membru
este.
ART. 64
Judecătorii Curţii Constituţionale sunt obligaţi:
d) să comunice preşedintelui Curţii Constituţionale orice activitate care ar putea
atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care îl exercită;
iii.Sancţiuni
ART. 65
Stabilirea abaterilor disciplinare ale judecătorilor, a sancţiunilor şi a modului de
aplicare a acestora este de competenţa exclusivă a Plenului Curţii Constituţionale.
ART. 67
(1) Mandatul de judecător al Curţii Constituţionale încetează:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau în caz de demisie, de
pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces;
b) în situaţiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitării funcţiei de
judecător mai mult de 6 luni;
c) în caz de încălcare a prevederilor art. 16 alin. (3) sau ale art. 40 alin. (3) din
Constituţie, republicată, sau pentru încălcarea gravă a obligaţiilor prevăzute la art.
64.
(2) Constatarea încetării mandatului, potrivit alin. (1) lit. a), se face de preşedintele
Curţii Constituţionale, iar în celelalte cazuri, încetarea mandatului se hotărăşte în
plen, cu votul majorităţii judecătorilor Curţii.
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V.1.5 Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial nr. 1122 din 29
noiembrie 2004
i. Conţinut
ART. 20
(1) Funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, de preşedinte de secţie, de
consilier şi de expert sunt incompatibile cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu
excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior.
(2) Personalul Consiliului Legislativ nu poate face parte din partide politice.
ART. 22
Prevederile art. 20 alin. (1) referitoare la incompatibilităţi se aplică şi funcţiilor de
secretar general al Consiliului Legislativ şi de şef de departament.
ii. Procedură
ART. 23
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi şi a dispoziţiilor regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ atrage răspunderea celor vinovaţi şi
aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.
(2) Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţii sunt cercetaţi pentru
abaterile disciplinare de comisiile juridice reunite ale celor două Camere, iar
sancţiunile disciplinare se aplică de birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului.
(3) Personalul de specialitate de execuţie al Consiliului este cercetat, pentru
abaterile disciplinare comise, de Comisia de numiri şi disciplină a Consiliului
Legislativ, iar sancţiunile se aplică de preşedintele Consiliului Legislativ, în condiţiile
legii şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare.
iii. Sancţiuni
ART. 21
(1) Funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ, de preşedinte de secţie, de
consilier sau de expert încetează prin demisie, în caz de încălcare a prevederilor art.
20, de pierdere a drepturilor electorale, în situaţia condamnării definitive pentru
săvârşirea unei infracţiuni sau, după caz, în alte situaţii prevăzute de lege.
(2) Încetarea exercitării funcţiilor prevăzute la alin. (1) se constată de autorităţile în
faţa cărora cei care ocupă aceste funcţii au prestat jurământul.
V.1.6 Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică republicată în Monitorul Oficial nr. 472 din 5 iulie 2011
i.Conţinut
ART. 15
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(1) Întâmpinările vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de o comisie constituită
prin hotărâre a Guvernului pentru lucrările de interes naţional, prin decizia delegaţiei
permanente*) a consiliului judeţean sau prin dispoziţia primarului municipiului
Bucureşti pentru cele de interes local.
(2) Comisia va fi alcătuită din 3 specialişti din domeniul de activitate în care se
realizează lucrarea de utilitate publică, 3 proprietari de imobile din municipiul, oraşul
sau comuna în care sunt situate imobilele propuse pentru expropriere, aleşi prin
tragere la sorţi dintr-o listă de minimum 25 de proprietari, precum şi primarul
localităţii. Comisia va lucra sub conducerea unui delegat al Guvernului, în cazul
lucrărilor de interes naţional, sau a unui delegat al consiliului judeţean ori al
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul lucrărilor de interes local, ca
preşedinte.
(3) Nu pot face parte din comisie proprietarii imobilelor care sunt în cauză, rudele
şi afinii lor până la al patrulea grad inclusiv, persoanele care deţin funcţii în
administraţia publică locală sau centrală şi care au interes în executarea lucrărilor şi
nici membrii comisiei care au declarat utilitatea publică.
ii.Procedură
*Nu este reglementată o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.

V.1.7 Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii
române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată în
Monitorul Oficial nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările
ulterioare
i. Conţinut
ART. 11
(2) Pe durata angajării personalul prevăzut la alin. (1) nu poate ocupa sau exercita
alte funcţii, cu excepţia celor didactice, decât cu acordul comitetului director al
serviciului public în care lucrează.
ART. 13
(1) Personalul de specialitate prevăzut la art. 11 nu poate face parte din partide sau
din alte formaţiuni politice şi este obligat să păstreze echidistanţa politică în întreaga
sa activitate profesională, asigurând respectarea diversităţii de opinii.
(2) Salariaţii prevăzuţi la alin. (1) nu pot face parte din conducerea altor societăţi
de radiodifuziune sau de televiziune şi nici nu pot cumula funcţii de execuţie în cadrul
acestora.
(3) Salariaţii prevăzuţi la alin. (1) pot colabora la alte societăţi de radiodifuziune
sau de televiziune numai cu acordul comitetului director al serviciului public în care
lucrează.
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ART. 20
(2) Membrii Parlamentului şi ai Guvernului nu pot face parte din consiliile de
administraţie ale celor două societăţi.
ART. 23
(1) Membrii consiliului de administraţie, care au calitatea de salariaţi ai Societăţii
Române de Radiodifuziune sau, după caz, ai Societăţii Române de Televiziune, îşi
păstrează toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate, mai puţin
dreptul de a deţine în acelaşi timp şi funcţii de conducere în societatea respectivă.
(4) Membrii consiliului de administraţie şi membrii comitetului director nu pot face
parte din consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale care are activitate în
domeniul audiovizualului şi nu pot participa la societăţi comerciale cu care Societatea
Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune
întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.
*Conform art. 99 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 161/20034, membrii consiliilor de administraţie şi ai
comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune se
supun aceloraşi dispoziţii referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese ca şi membrii Guvernului
(conflicte de interese – art. 72 din Lege; incompatibilităţi - art. 84 alin. 1–4 din Lege)
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
*În cazul personalului de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune
sunt aplicabile prevederile art. 13 alin. 6, cu următorul conţinut: „(6) Modul în care vor fi aduse la
îndeplinire dispoziţiile prezentului articol va fi prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a
fiecărei societăţi.”
De asemenea, având în vedere că îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă (astfel cum
rezultă din prevederile art. 10 alin. 1 coroborate cu cele ale art. 13 alin. 2 şi 3), în cazul acestei categorii
de personal sunt aplicabile dispoziţiile procedurale din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (art. 247
şi următoarele)
iii. Sancţiuni
*În cazul personalului de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune
sunt aplicabile prevederile art. 13 alin. 4 şi 5, cu următorul conţinut: „(4) Nerespectarea dispoziţiilor alin.
(1) şi (2) se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz,
cu destituirea din funcţie.
(5) Dacă prin nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) s-a cauzat o pagubă societăţii în care lucrează,
salariatul va fi obligat la repararea acesteia potrivit legii.”

V.1.8 Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare publicată în
Monitorul Oficial nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările
ulterioare
4

Privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
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i. Conţinut
ART. 1
(1) Prin cadre militare, în sensul prezentei legi, se înţelege cetăţenii români cărora li
s-a acordat grad de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, în raport cu pregătirea lor
militară şi de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege.
ART. 2
(1) Potrivit gradelor pe care le au, cadrele militare sunt constituite în corpul
subofiţerilor, corpul maiştrilor militari şi corpul ofiţerilor.
(2) Gradele cadrelor militare, în ordinea lor ierarhică, sunt: (…) C. Ofiţeri: (…) c)
generali şi amirali, prevăzuţi la alin. 2^1 paragraful B lit. c).
(21) Gradele cadrelor militare în ordinea lor ierarhică în Ministerul Apărării Naţionale
sunt: (…) B. Ofiţeri: (…) c) generali şi amirali:
- general de brigadă - cu o stea, respectiv general de flotilă aeriană - cu o stea,
pentru cei din arma aviaţie şi contraamiral de flotilă - cu o stea, pentru cei din arma
marină;
- general-maior - cu două stele, respectiv contraamiral - cu două stele, pentru cei
din arma marină;
- general-locotenent - cu trei stele, respectiv viceamiral - cu trei stele, pentru cei
din arma marină;
- general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, pentru cei din arma
marină.
ART. 3
Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a
calităţii de cadru militar. Gradul de ofiţer, maistru militar şi subofiţer nu se poate
pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
ART. 4
Cadrele militare se pot afla în una dintre următoarele situaţii:
a) în activitate, când ocupă o funcţie militară. Calitatea de cadru militar în activitate
se menţine şi pe timpul cât acestea sunt eliberate din funcţii pentru a urma diferite
forme de pregătire în interesul serviciului, precum şi atunci când sunt puse la
dispoziţie: în vederea încadrării sau trecerii în rezervă ori în retragere; pentru cazurile
de boală stabilite prin hotărâre a Guvernului; pe timpul cât sunt în captivitate.
Pot fi ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri în activitate persoanele care au cetăţenie
română şi domiciliul în ţară;
b) în rezervă, când nu ocupă o funcţie militară, dar întrunesc condiţiile prevăzute
de lege pentru a fi chemate să îndeplinească serviciul militar ca rezervişti concentraţi
sau mobilizaţi, iar la nevoie, în calitate de cadre militare în activitate;
c) în retragere, când, potrivit legii, nu mai pot fi chemate pentru îndeplinirea
serviciului militar.
ART. 5
(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate sunt militari profesionişti. Profesia
de ofiţer, maistru militar sau subofiţer este o activitate menită să asigure
funcţionarea, perfecţionarea şi conducerea organismului militar în timp de pace şi de
război.
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(2) Accesul în profesie, precum şi evoluţia ulterioară pe treptele ierarhiei militare au la
bază principiile şi normele cuprinse în prezenta lege. În aplicarea acestora, pentru
cadrele militare ale Ministerului Apărării Naţionale se elaborează Ghidul carierei
militare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
ART. 6
În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit legii şi prevederilor regulamentelor
militare, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii
publice, bucurându-se de protecţie potrivit legii penale.
Cadrele militare prevăzute la art. 2 alin. 2 paragraful C lit. c) şi alin. 2^1 paragraful
B lit. c) au rangul de demnitari ai statului român în exercitarea funcţiilor prevăzute cu
grad de general/similar, fără a beneficia de drepturi suplimentare conferite de
această calitate.
ART. 28
Cadrelor militare în activitate le este interzisă exercitarea următoarelor drepturi:
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare
propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui
candidat independent pentru funcţii publice;
b) să candideze pentru a fi alese în administraţia publică locală şi în Parlamentul
României, precum şi în funcţia de Preşedinte al României;
c) să declare sau să participe la grevă.
ART. 29
Cadrelor militare în activitate le este restrânsă exercitarea unor drepturi şi libertăţi,
astfel:
a) opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului;
b) exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi forţelor
armate nu este permisă;
c) condiţiile în care cadrele militare în activitate vor putea să prezinte public
informaţii militare se vor stabili prin ordin al ministrului apărării naţionale;
d) aderarea la culte religioase este liberă, mai puţin la cele care, potrivit legii,
contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi la cele care încalcă
bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei;
e) constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnicoştiinţific, cultural, sportiv-recreativ sau caritabil, cu excepţia celor sindicale ori care
contravin comenzii unice, ordinii şi disciplinei specifice instituţiei armatei, este
permisă în condiţiile stabilite prin regulamentele militare.
f) *** Abrogată
g) participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic
ori sindical este interzisă, cu excepţia activităţilor la care se participă în misiune;
h) cadrele militare în activitate se pot deplasa în străinătate în condiţiile ce se
stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
ART. 30
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate au obligaţia de a nu efectua activităţi
care contravin demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din
calitatea lor de cadre militare.
Cadrelor militare în activitate le este interzis:
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a) să îndeplinească alte funcţii decât cele în care sunt încadrate, cu excepţia
cumulului prevăzut de lege, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării
naţionale;
b) să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor
organizaţii ori societăţi comerciale, cu excepţia celor numite în consiliile de
administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale din subordinea
Ministerului Apărării Naţionale, din cadrul industriei de apărare sau în legătură cu
aceasta.
ART. 31
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă, pe timpul cât sunt concentraţi sau
mobilizaţi în unităţi militare, pot rămâne membri ai partidelor, formaţiunilor sau
organizaţiilor politice, precum şi ai sindicatelor din care fac parte, dar le este interzisă
desfăşurarea oricăror activităţi cu caracter politic sau sindical, în unităţi militare.
ii. Procedură
ART. 34
Recompensele se acordă, iar sancţiunile disciplinare se aplică potrivit regulamentelor
militare.
ART. 35
Pentru apărarea onoarei cadrelor militare şi evitarea abuzurilor, cercetarea şi
judecarea abaterilor grave sau a altor fapte de aceeaşi natură săvârşite de acestea,
în armată, se înfiinţează consilii de onoare şi consilii de judecată.
Consiliile de onoare se constituie în fiecare unitate, iar consiliile de judecată la
organele centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, statele majore ale categoriilor
de forţe ale armatei, comandamentele de armă, de armată şi de corp de armată,
precum şi la alte eşaloane similare, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
Organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată se stabilesc
prin regulamentele militare.
*Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor de onoare a fost aprobat prin Ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M.76 din 14 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 522 din 27 iulie 2010
ART. 71
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii prevăzuţi la art. 69 şi 70 se scot din evidenţa
militară, astfel:
a) prin ordin al şefului Statului Major General, cei care au avut grade de generali şi
amirali;
b) prin ordin al comandanţilor stabiliţi de şeful Statului Major General, cei care au
avut grade de ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri.
- art. 85 alin. 2 – (2) Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în
condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), l), m) şi n), la propunerea consiliilor
de judecată, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. i) şi j), iar în celelalte condiţii, la
propunerea comandanţilor unităţilor din care fac parte, înaintată ierarhic.
iii. Sancţiuni

64

ART. 33
Pentru abateri de la disciplina militară, neîndeplinirea îndatoririlor, încălcarea
normelor de conduită militară, a regulilor de convieţuire socială, ofiţerilor, maiştrilor
militari şi subofiţerilor li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare: avertisment;
mustrare scrisă; retrogradare în funcţie; amânarea înaintării în gradul următor pe timp
de 1 - 2 ani.
ART. 69
Degradarea militară se aplică, în condiţiile prevăzute de legea penală, cadrelor
militare în activitate, în rezervă şi în retragere, condamnate la pedeapsa
complimentară a degradării militare prin hotărâre judecătorească.
ART. 70
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate, în rezervă şi în retragere, cărora li sa aprobat renunţarea la cetăţenia română ori au dobândit şi o altă cetăţenie şi s-au
stabilit în străinătate, se scot din evidenţa militară.
ART. 85
(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă sau direct
în retragere, după caz, în următoarele situaţii:
(…)
j) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte
dispoziţii legale;
k) când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre
judecătorească pedeapsa închisorii, cu suspendarea condiţionată a executării, ori a
amenzii, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de
începerea executării pedepsei;
l) când încalcă prevederile art. 4 lit. a) alin. 2 [Pot fi ofiţeri, maiştri militari sau
subofiţeri în activitate persoanele care au cetăţenie română şi domiciliul în ţară.] (…)
ART. 87
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate condamnaţi prin hotărâre
judecătorească la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi cei
condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa închisorii cu
suspendarea executării ori cu amendă se trec în rezervă sau direct în retragere.
Cadrele militare în activitate condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă
definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia se trec în rezervă sau direct
în retragere din oficiu.
Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale condamnate pentru
infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu
suspendarea executării ori graţiate înainte de începerea executării pedepsei, pot fi
trecute în rezervă sau direct în retragere ori pot fi menţinute în activitate, pe baza
propunerilor înaintate ierarhic comandanţilor/şefilor care au stabilite competenţe în
acest sens, prin ordin al ministrului apărării naţionale.
ART. 88
Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pentru care consiliile de judecată au
stabilit că au încălcat prevederile art. 28 şi 30 alin. 2 se trec în rezervă sau direct în
retragere.
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V.1.9 Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, din 3
decembrie 2010
i.Conţinut
ART. 16
Prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se aplică şi personalului
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
V.1.10 Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006
i.Conţinut
ART. 18
(1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de
registratori de carte funciară, denumiţi în continuare registratori, numiţi prin ordin al
directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de aceasta.
Asistenţii registratori efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispoziţiilor date
de registratori, eliberează extrasele de carte funciară şi certificatele de sarcini şi
îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin reglementări specifice.
...
(71) Angajaţilor Agenţiei Naţionale şi ai unităţilor subordonate le este interzis să
instrumenteze cauzele în care beneficiari sunt ei sau soţul/soţia, rudele sau afinii
până la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care ei ori una dintre
persoanele menţionate anterior deţin calitatea de acţionari, asociaţi, directori sau
administratori, precum şi cauzele care au ca obiect documentaţii întocmite de ei
anterior dobândirii calităţii de salariat al instituţiei, de persoanele fizice autorizate care
sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv cu aceştia ori de
persoanele juridice autorizate la care ei sau una dintre persoanele menţionate
anterior deţin calitatea de acţionari, asociaţi, directori sau administratori.
(72) În cazul în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (7^1), angajatul
este obligat să se abţină şi să înştiinţeze de îndată, în scris, conducerea instituţiei,
pentru repartizarea lucrării unei alte persoane.
(73) Angajaţilor Agenţiei Naţionale şi ai unităţilor subordonate le este interzis să
execute, în calitate de persoane fizice autorizate sau de experţi judiciari, lucrări de
specialitate de natura celor prevăzute la art. 4 lit. a) şi b).
ii.Procedură
ART. 18
(…) (72) În cazul în care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (7^1),
angajatul este obligat să se abţină şi să înştiinţeze de îndată, în scris, conducerea
instituţiei, pentru repartizarea lucrării unei alte persoane.
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iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.11 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 60 din 26 martie 1996
i.Conţinut
ART. 127
(...) (2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectivă nu poate face parte
administratorul general sau orice altă persoană care are calitatea de angajat retribuit
al organismului. Nu au calitatea de angajaţi retribuiţi membrii organismului de
gestiune colectivă care primesc indemnizaţie de participare la activităţile din cadrul
organelor de conducere alese.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.12 Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei
Avocatul Poporului republicată în Monitorul Oficial al României nr. 844 din 15
septembrie 2004
i.Conţinut
ART. 32
(1) În timpul exercitării funcţiei, Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia nu pot fi
membri ai unui partid politic şi nu pot îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată,
cu excepţia activităţilor şi funcţiilor didactice din învăţământul superior.
(2) Incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) se aplică şi personalului cu funcţii de
conducere şi de execuţie de specialitate.
ii.Procedură
ART. 9
(2) Revocarea din funcţie a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constituţiei şi
a legilor, se face de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul
majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, la propunerea birourilor permanente ale
celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice
ale celor două Camere ale Parlamentului.
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(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a funcţiei sau decesul se
constată de către birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în
cel mult 10 zile de la apariţia cauzei care determină încetarea mandatului Avocatului
Poporului.
ART. 11
(1) Adjuncţii Avocatului Poporului sunt numiţi pe o durată de 5 ani de către birourile
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea Avocatului
Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.
Condiţiile pentru ocuparea funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc
prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului.
(17) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea îndeplinirii funcţiei sau decesul se
constată de către Avocatul Poporului şi se comunică birourilor permanente ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, în cel mult 30 de zile de la apariţia cauzei care
determină încetarea mandatului adjunctului. Până la numirea unui nou adjunct,
atribuţiile sale vor fi delegate, prin ordin al Avocatului Poporului, unei persoane din
cadrul personalului de specialitate.
iii.Sancţiuni
ART. 9
(1) Mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de termen în caz de demisie,
revocare din funcţie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate
de a-şi îndeplini atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de
specialitate, ori în caz de deces.
ART. 35
Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale Regulamentului de organizare şi
funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului de către personalul acesteia atrage
răspunderea penală, disciplinară sau administrativă, după caz. Răspunderea
disciplinară se stabileşte conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a
instituţiei Avocatul Poporului.
V.1.13 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial nr. 365 din 29 mai 2007
i.Conţinut
ART. 29
(1) Dreptul de asociere sindicală este garantat funcţionarilor publici.
(2) Funcţionarii publici pot, în mod liber, să înfiinţeze organizaţii sindicale, să adere la
ele şi să exercite orice mandat în cadrul acestora.
(3) În situaţia în care înalţii funcţionari publici sau funcţionarii publici care au calitatea
de ordonatori de credite sunt aleşi în organele de conducere a organizaţiilor
sindicale, aceştia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de
conducere ale organizaţiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două funcţii. În
cazul în care funcţionarul public optează pentru desfăşurarea activităţii în funcţia de
conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă
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pe o perioadă egală cu cea a mandatului în funcţia de conducere din organizaţia
sindicală.
(31) Funcţionarii publici, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (3), pot deţine simultan funcţia
publică şi funcţia în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, cu obligaţia
respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le este
aplicabil.
(4) Funcţionarii publici se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii
având ca scop protejarea intereselor profesionale.
ART. 43
(1) Funcţionarii publici au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism,
imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la
orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori
prestigiului corpului funcţionarilor publici.
(2) Funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele
motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii
sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor
publice oferite cetăţenilor.
(3) Funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională
şi civică prevăzute de lege.
ART. 44
(1) Funcţionarilor publici le este interzis să ocupe funcţii de conducere în structurile
sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform
statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi
partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă
partidele politice.
(2) Înalţilor funcţionari publici le este interzis să facă parte din partide politice,
organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din
fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice.
(3) Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se
abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor
politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este
aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice.
ART. 45
(1) Funcţionarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din
funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.
(2) Funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la
superiorii ierarhici.
(3) Funcţionarul public are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea
dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care
a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute,
cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public are
îndatorirea să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis
dispoziţia astfel de situaţii.
ART. 46
Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu,
precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de
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care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia
informaţiilor de interes public.
ART. 47
(1) Funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect,
pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
(2) La numirea într-o funcţie publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu,
funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului autorităţii
sau instituţiei publice declaraţia de avere. Declaraţia de avere se actualizează anual,
potrivit legii.
ART. 48
(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către
superiorii ierarhici, lucrările repartizate.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare
intră în competenţa lor sau să discute direct cu petenţii, cu excepţia celor cărora le
sunt stabilite asemenea atribuţii, precum şi să intervină pentru soluţionarea acestor
cereri.
ART. 49
Funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de
interese şi al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii.
ART. 54
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual
de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
ii.Procedură
ART. 101
(1) Destituirea din funcţia publică se dispune, în condiţiile art. 78, prin act
administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică,
ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public, în
următoarele cazuri:
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a) pentru săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri
disciplinare care a avut consecinţe grave;
b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu
acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la
data intervenirii cazului de incompatibilitate.
(2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se comunică funcţionarului public în
termen de 5 zile lucrătoare de la date emiterii. Comunicarea actului administrativ
trebuie să se facă anterior datei destituirii din funcţia publică.
iii.Sancţiuni
ART. 77
(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare
funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică
prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a
acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului
legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest
caracter;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în
care îşi desfăşoară activitatea;
h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte
de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul
funcţiei publice şi funcţionarilor publici.
(3) Sancţiunile disciplinare sunt:
a) mustrare scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de
promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an;
e) destituirea din funcţia publică.
(4) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi
gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul
de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a
funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor
sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.
(5) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării
comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu
de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.
(6) În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară
şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la
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dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării
urmăririi penale sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea
sau încetarea procesului penal.
(7) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a
săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la
documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea
temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a
autorităţii ori instituţiei publice.
V.1.14 Legea nr. 16/2000, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 304 din 8 mai 2009
i. Conţinut
ART. 22
(1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, comisia permanentă şi comisiile de
specialitate îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 10
persoane, încadrate în muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Secretariatul tehnic este condus de un director general şi are un contabil-şef.
(3) Angajaţii secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice.
(4) Salarizarea angajaţilor secretariatului tehnic se realizează la nivelul prevăzut de
dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor.
(5) Atribuţiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, iar repartizarea lor pe
funcţiile de conducere şi execuţie se realizează prin fişa postului.
(6) Secretariatul tehnic asigură, în principal, lucrările de secretariat pentru
desfăşurarea activităţii plenului, a comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate
ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi cele necesare acţiunilor
de relaţionare cu Guvernul, instituţiile publice centrale şi locale, prefecturi, consilii
judeţene şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile care au atribuţii şi preocupări în
domeniul protecţiei persoanelor vârstnice; administrează şi gestionează fondurile pe
care le are la dispoziţie, monitorizează execuţia bugetară în limita fondurilor alocate
de la bugetul de stat.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.15 Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
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finanţării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial nr. 702 din 12
octombrie 2012
i.Conţinut
ART. 26
(5) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la
nivel central, a cărui organigramă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(6) Oficiul este condus de un preşedinte, numit de Guvern din rândul membrilor
plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3
consilieri.
(7) Plenul Oficiului este structura deliberativă şi de decizie, fiind format din câte un
reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Băncii Naţionale a României, Curţii de Conturi şi Asociaţiei Române a Băncilor, numit
în funcţie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului.
(8) Activitatea deliberativă şi de decizie prevăzută la alin. (7) se referă la lucrările de
specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natură economicoadministrativă plenul Oficiului se pronunţă doar la solicitarea preşedintelui.
(9) În exercitarea atribuţiilor sale plenul Oficiului adoptă decizii cu votul majorităţii
membrilor acestuia.
(10) Membrii plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele
condiţii:
a) să fie licenţiaţi şi să aibă cel puţin 10 ani vechime într-o funcţie economică sau
juridică;
b) să aibă domiciliul în România;
c) să aibă numai cetăţenia română;
d) să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice;
e) să se bucure de o înaltă competenţă profesională şi morală neştirbită.
(11) Se interzice membrilor plenului Oficiului să facă parte din partide politice sau să
desfăşoare activităţi publice cu caracter politic.
(12) Funcţia de membru al plenului Oficiului este incompatibilă cu orice altă funcţie
publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
(13) Membrii plenului Oficiului au obligaţia să comunice de îndată, în scris,
preşedintelui Oficiului apariţia oricărei situaţii de incompatibilitate.
(14) În perioada ocupării funcţiei membrii plenului Oficiului vor fi detaşaţi, respectiv
raportul de muncă al acestora va fi suspendat, urmând ca la încetarea mandatului să
revină la funcţia deţinută anterior.
(15) În caz de vacanţă a unui post în cadrul plenului Oficiului, conducătorul autorităţii
competente va propune Guvernului o nouă persoană, în termen de 30 de zile de la
data vacantării postului.
(17) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa niciun post sau nu poate îndeplini
vreo funcţie în cadrul niciuneia dintre persoanele juridice prevăzute la art. 10 în
acelaşi timp cu activitatea de salariat al Oficiului.
(18) Pentru funcţionarea Oficiului Guvernul va transmite în administrarea acestuia
imobilele necesare - terenuri şi clădiri - din domeniul public şi privat, în termen de 60
de zile de la data înregistrării cererii.
(19) Oficiul poate participa la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi
poate fi membru al acestora.
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ii. Procedura
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 26
(16) Mandatul de membru al plenului Oficiului încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni;
e) la survenirea unei incompatibilităţi;
f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit.
ART. 27
Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă,
disciplinară, contravenţională sau penală.
V.1.16 Legea nr. 504/2002 - Legea audiovizualului, publicată în Monitorul
Oficial nr. 534 din 22 iulie 2002
i.Conţinut
ART. 12
(1) Membrii Consiliului au funcţie de demnitate publică asimilată funcţiei de secretar
de stat.
(2) Calitatea de membru al Consiliului este incompatibilă cu funcţiile publice sau
private, cu excepţia celor didactice, dacă nu dau naştere unor conflicte de interese.
(3) În timpul exercitării mandatului membrii Consiliului nu pot face parte din partide
sau din alte structuri politice.
(4) Membrii Consiliului nu au dreptul să deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau
indirect, la societăţi comerciale cu activităţi în domenii în care ei s-ar afla în conflict
de interese cu calitatea de membru al Consiliului.
(5) Membrii Consiliului care, în momentul numirii, se află în una dintre situaţiile
prevăzute la alin. (2) - (4) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru
renunţarea la calitatea sau la acţiunile respective, perioadă în care nu au drept de vot
în cadrul Consiliului.
ii.Procedură
ART. 12
(...) (6) În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol persoana în cauză este
demisă de drept, locul său devenind vacant, urmând să fie ocupat de supleant, la
propunerea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului.
iii.Sancţiuni
ART. 12
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(...) (6) În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol persoana în cauză este
demisă de drept, locul său devenind vacant, urmând să fie ocupat de supleant, la
propunerea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului.

V.1.17 Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale
proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în
administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din
patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial nr.
903 din 5 noiembrie 2002
i.Conţinut
ART. 6
(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în fiecare
comună, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judeţ, în care există
spaţii care cad sub incidenţa prezentei legi, se constituie o comisie pentru vânzarea
spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii, denumită în continuare comisie.
Comisia se constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului
judeţean, şi va fi formată din 5 membri titulari şi 2 - 3 membri supleanţi, după cum
urmează:
a) 3 reprezentanţi ai consiliului local sau, după caz, ai consiliului judeţean în a
cărui administrare se află spaţiul comercial sau de prestări de servicii ori sub a cărui
autoritate se află regia autonomă deţinătoare a spaţiului; desemnarea
reprezentanţilor consiliului se face prin vot deschis cu votul a două treimi din numărul
consilierilor;
b) un reprezentant al regiei autonome, respectiv al regiei autonome nominalizate
de primar sau de preşedintele consiliului judeţean; stabilirea reprezentantului se face
de către consiliul de administraţie al regiei autonome;
c) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a
municipiului Bucureşti, desemnat de directorul general.
(2) Pentru îndrumarea şi supravegherea comisiilor organizate prin dispoziţie a
primarilor de sectoare se constituie, prin dispoziţie a primarului general, o comisie a
municipiului Bucureşti, în componenţa prevăzută la alin. (1).
(3) Dacă persoanele care urmează să facă parte din comisie nu sunt nominalizate
în termenul fixat de primar, acesta va stabili din oficiu componenţa comisiei.
(4) Membrii comisiei îşi desemnează un preşedinte. Secretariatul comisiei este
asigurat prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului
municipiului Bucureşti.
(5) Membrii comisiei nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la
persoana juridică, respectiv nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al 4-lea
inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spaţiului comercial sau de
prestări de servicii. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile comisia se
completează cu alţi membri din rândul supleanţilor.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială..
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iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.

V.1.18 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern republicată în
Monitorul Oficial nr. 856 din 5 decembrie 2011
i.Conţinut
ART. 12
(7) Funcţia de auditor intern este incompatibilă cu exercitarea acestei funcţii ca
activitate profesională orientată spre profit sau recompensă.
ART. 20
(1) Auditorii interni care sunt funcţionari publici sunt recrutaţi, se supun regimului
juridic privind incompatibilităţile, au drepturi şi obligaţii, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu prevederile prezentei legi.
ART. 22
(1) Persoanele care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu
conducătorul entităţii publice nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiaşi entităţi
publice.
(2) Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern la o
structură/entitate publică dacă sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea
inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă.
(3) Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care
în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de
control intern al entităţilor publice.
(4) Auditorii interni care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor
finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană nu trebuie implicaţi în auditarea
acestor programe.
(5) Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în
sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt
mod; această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani.
ii.Procedură
ART. 22
(6) Auditorii interni care se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) - (5) au
obligaţia de a informa de îndată, în scris, conducătorul entităţii publice şi şeful
structurii de audit public intern.
iii.Sancţiuni
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*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.19 Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi
consular al României publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 23 iunie 2011
i.Conţinut
ART. 49
Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României este
incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice
din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar acreditate.
ART. 50
(1) Membrilor Corpului diplomatic şi consular al României le este interzis:
a) să facă parte din partide politice;
b) să desfăşoare propagandă prin orice alte mijloace sau alte activităţi în favoarea
acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice;
c) să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în
considerarea funcţiei lor, avantaje materiale sau de altă natură care ar putea aduce
atingere loialităţii, responsabilităţii şi prestigiului lor;
d) să efectueze, în perioada îndeplinirii misiunii în străinătate, direct, prin membrii
de familie sau prin persoane interpuse, activităţi comerciale;
e) să deţină funcţii în regiile autonome, societăţile comerciale ori în alte unităţi cu
scop lucrativ;
f) să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii,
procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) ministrul afacerilor externe,
secretarii de stat şi subsecretarii de stat.
ii.Procedură
ART. 32
Membrii Corpului diplomatic şi consular al României au datoria să acţioneze cu
loialitate, demnitate şi răspundere în scopul înfăptuirii politicii externe a României şi
au următoarele obligaţii specifice:
f) să informeze imediat conducerea ministerului în legătură cu orice schimbare
intervenită în situaţia lor, care le-ar putea afecta calitatea de membri ai Corpului
diplomatic şi consular al României
ART. 59
(1) Condiţiile angajării răspunderii şi sancţiunile aplicabile sunt cele prevăzute de
lege şi de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Faptele care generează răspunderi şi sancţiuni pentru membrii Corpului
diplomatic şi consular al României sunt examinate de Consiliul de Onoare, care face
propuneri ministrului afacerilor externe. Organizarea şi funcţionarea Consiliului de
Onoare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.
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iii.Sancţiuni
ART. 51
(1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României încetează în
următoarele cazuri:
d) incompatibilitate, în sensul dispoziţiilor art. 49.
ART. 58
Încălcarea de către membrii Corpului diplomatic şi consular al României a
prevederilor prezentei legi şi neîndeplinirea cu bună-credinţă a îndatoririlor de
serviciu atrag răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau
penală, după caz.
V.1.20 Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Presă AGERPRES publicată în Monitorul Oficial nr. 34 din 22
ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 8
(1) Se consideră personal de specialitate personalul care colectează şi redactează
ştiri, coordonează servicii de ştiri, de documentare, grafice, fotografice şi multimedia
sau realizează publicaţii ori participă direct la alte activităţi editoriale.
(2) Personalul de specialitate are drepturile şi obligaţiile proprii exercitării profesiei de
jurnalist şi principiilor deontologice ale profesiei.
(3) Personalul de specialitate care nu face parte din consiliul director poate colabora
cu alte instituţii din domeniu, cu acordul consiliului director.

ART. 19
(1) Directorul general, membrii consiliului director şi personalul de specialitate nu pot
face parte din partide sau formaţiuni politice şi nici nu pot promova partizan ideile,
programele şi activităţile acestora.
(2) Directorul general, membrii consiliului director şi personalul de specialitate nu pot
face parte din conducerea altor instituţii de presă şi nu pot cumula funcţii de execuţie
în cadrul acestora.
*Conform art. 99 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 161/2003, directorul general şi membrii consiliului
director al Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES (actualmente, AGERPRES, conform art. 32 din
Legea nr. 19/2003) se supun aceloraşi dispoziţii referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese ca
şi membrii Guvernului (conflicte de interese – art. 72 din Legea nr. 161/2003; incompatibilităţi - art. 84
alin. 1–4 din Legea nr. 161/2003).
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
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*În cazul personalului de specialitate, faţă de faptul că îşi desfăşoară activitatea în baza unui
contract de muncă (astfel cum rezultă implicit din prevederile art. 19 alin. 3), devin aplicabile dispoziţiile
procedurale din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (art. 247 şi următoarele)
iii. Sancţiuni
*În cazul personalului de specialitate - potrivit primei părţi a art. 19 alin. 3, „(3) Nerespectarea
dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă
…”
*În cazul directorului general şi al membrilor consiliului director- sancţiunea este revocarea din
funcţie. În acest sens sunt dispoziţiile art. 15 lit. c) şi d) şi ale art. 19 alin. 3 partea finală, cu următorul
conţinut:
- art. 15 lit. c) şi d) – Mandatul directorului general încetează în următoarele situaţii:
(…) c) condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni; d) existenţa unei
situaţii de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art. 19.
- art. 19 alin. 3 – (3) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se sancţionează (…)
după caz, cu destituirea din funcţie.
V.1.21 Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Institutului Cultural Român publicată în Monitorul Oficial nr. 529 din 23 iulie
2003, cu modificările şi completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 12
(1) Conducerea operativă a Institutului este asigurată de un preşedinte, cu rang de
secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretari de stat, numiţi şi
revocaţi în/din funcţie de plenul Senatului, cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, la
propunerea Biroului permanent al Senatului. Mandatul vicepreşedinţilor este de 4 ani,
cu posibilitatea de a fi reînnoit. Funcţia de vicepreşedinte al Institutului este
incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic. (…)
(3) Funcţia de preşedinte al Institutului este incompatibilă cu calitatea de membru al
unui partid politic.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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V.1.22 Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, publicată în
Monitorul Oficial nr. 912 din 7 octombrie 2004
i.Conţinut
ART. 9
(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
(...) b) incompatibilitate;
Art. 15 alin. 2 lit. b)
(2) Calitatea de primar şi, respectiv, de preşedinte al consiliului judeţean încetează,
de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri:
(...) b) incompatibilitate;
ART. 47
Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor
personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are
caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
ART. 74
(1) Aleşii locali sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie
pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei, oraşului,
municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, respectiv la secretarul general al
judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz.
ART. 75
Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să
anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un
beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent
de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de
administrator sau de la care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care
a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
ART. 77
(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea
de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
ii.Procedură
ART. 57
(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
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b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 - 2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplică de către preşedintele de
şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite
comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta
prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor
furnizate de cel în cauză.
ART. 66
(1) Sancţiunile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată
de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de
lucru.
ART. 68
Sancţiunile prevăzute la art. 57 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, pentru abaterile săvârşite în
calitatea lor de consilier.
ART. 71
Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 57 alin. (1), în cazul preşedinţilor şi
vicepreşedinţilor consiliului judeţean, în calitatea acestora de consilier, nu are nici un
efect asupra exercitării de către cei în cauză a mandatului încredinţat de consiliu.
ART. 77
(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea
de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi
să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema
respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod
obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
iii.Sancţiuni
ART. 57
(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 - 2 şedinţe.
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ART. 81
Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 77 sunt nule de drept, potrivit
dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 82
(1) Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut la art.
79 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de
drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului
local, respectiv judeţean.
ART. 84
Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu
corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte
potrivit Codului penal.
*De asemenea, în cazul nerespectării dispoziţiilor legale care reglementează incompatibilităţile
privind aleşii locali, sunt incidente sancţiunile prevăzute de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
V.1.23 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007
i.Conţinut
ART. 7
Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
(1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la
orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale
acesteia.
(2) Funcţionarilor publici le este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi
strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare
şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are
calitatea de parte;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele
prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă
această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze
imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale
persoanelor fizice sau juridice;
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e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. a) - d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu,
pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor
care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori
instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice în care funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.
(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la
obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor
interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcţionarului public de a
face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
ART. 10
Activitatea politică
În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice
care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte
inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.24 Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut
special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul
Oficial nr. 628 din 22 septembrie 2009
i.Conţinut
ART. 49
Ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis:
e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare
propagandă în favoarea acestora;
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege.
ART. 50
(1) Funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află în
una dintre următoarele situaţii:
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a) sunt chemaţi să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor
cu privire la persoane fizice şi juridice cu care sunt soţ/soţie, rude de gradul I sau,
după caz, au relaţii cu caracter patrimonial;
b) sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din
care face parte soţul/soţia sau o rudă de gradul I;
c) interesele lor patrimoniale, ale soţului sau rudelor lor de gradul I pot influenţa
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
(2) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe între funcţionarii publici cu statut
special care sunt soţi sau rude de gradul I.
ART. 51
Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării
ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat,
care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar
public potrivit fişei postului.
ii.Procedură
ART. 71
(1) La individualizarea sancţiunii disciplinare ce urmează a fi aplicată, se va ţine
seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a
fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în
serviciu a autorului abaterii, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare.
(2) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării
prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârşită de funcţionarul public
cu statut special în cauză şi audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 74.
(3) Audierea funcţionarului public cu statut special se consemnează în scris, sub
sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public cu statut special de a se prezenta la
audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare imputate se
consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri, sancţiunea disciplinară poate
fi aplicată.
(4) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la
sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.
ART. 72
Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 se aplică de ministrul justiţiei şi libertăţilor
cetăţeneşti, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau,
după caz, de conducătorul unităţii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de
disciplină, în funcţie de competenţele prevăzute la art. 20.
ART. 73
(1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competenţelor
prevăzute la art. 72, care se comunică funcţionarului public cu statut special
sancţionat, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.
(2) Funcţionarul public cu statut special nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate
adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.
ART. 74
(1) Comisiile de disciplină se constituie în Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de
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penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere
disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile
disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză. Comisia de disciplină din
cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, constituită prin ordin al
ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti*), are competenţa de a cerceta faptele
comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti şi pe cele comise de funcţionarii publici cu statut special
numiţi în funcţii de director general, director general adjunct, director de direcţie şi
director în sistemul administraţiei penitenciare. Comisia de disciplină din cadrul
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele
comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor şi de ofiţerii numiţi în funcţii publice de conducere din unităţile de
penitenciare, cu excepţia celor aflaţi în competenţa comisiei de disciplină din cadrul
Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, iar comisiile de disciplină constituite la
nivelul unităţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de ofiţerii
care îndeplinesc funcţii de execuţie şi agenţii, încadraţi în statele de organizare ale
unităţii de penitenciare.
(2) Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină se
stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.
iii.Sancţiuni
ART. 68
(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a
îndatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie
abatere disciplinară, dacă faptele nu atrag răspunderea penală sau contravenţională.
(2) Răspunderea penală, contravenţională, civilă sau, după caz, patrimonială nu
exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită, dacă prin aceasta s-au
încălcat şi îndatoriri de serviciu.
(3) Urmărirea penală a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, în
condiţiile legii.
(4) Competenţa de a efectua urmărirea penală şi de a judeca în primă instanţă
infracţiunile săvârşite de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare revine parchetelor de pe lângă tribunale şi tribunalelor pentru infracţiunile comise de către agenţi de penitenciare, parchetelor de pe lângă
curţile de apel şi curţilor de apel - pentru infracţiunile comise de către ofiţeri până la
gradul de inspector şef principal de penitenciare inclusiv, respectiv Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - pentru
infracţiunile comise de către inspectorii generali de penitenciare.

V.1.25 Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
republicată în Monitorul Oficial nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare
i. Conţinut
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ART. 51
(4) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii private
sunt supuse, anual, auditării de către un auditor financiar, membru al Camerei
Auditorilor Financiari din România, avizat de Comisie, care nu poate fi persoană
afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului.
(…)
ART. 55
(1) Poate administra un fond de pensii societatea comercială pe acţiuni constituită în
conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi cu prevederile prezentei legi, care
are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.
(2) Un administrator poate administra în România un singur fond de pensii.
(…)
ART. 64
(1) Consiliul de administraţie decide asupra politicii de investiţii şi asupra politicii
financiare a fondului de pensii, precum şi asupra oricăror alte atribuţii prevăzute în
regulamentul de organizare şi funcţionare avizat de Comisie şi prevăzut în legislaţia
în vigoare privind societăţile comerciale.
(2) Membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz, trebuie
să îndeplinească condiţiile cerute de legislaţia privind societăţile comerciale, precum
şi următoarele condiţii:
a) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior;
b) să aibă experienţă profesională de cel puţin 3 ani în domeniul financiar, bancar
sau de asigurări;
c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o
îndeplinească.
(3) Cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie trebuie să fie
licenţiaţi în ştiinţe economice sau juridice.
(4) Membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz, trebuie
să aibă conduită morală şi profesională corespunzătoare funcţiei şi să îndeplinească
cel puţin următoarele cerinţe:
a) să nu fi fost sancţionaţi de către autorităţi române sau străine din domeniul
financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar sau, la data
depunerii cererii de autorizare, cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de
activităţi;
b) să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi comerciale române sau
străine, aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în
ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului;
c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat
obligaţiile materiale şi financiare faţă de terţi la momentul încetării activităţii societăţii
respective;
d) să nu aibă cazier judiciar şi fiscal.
ART. 65
(1) Membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz, al unui
administrator nu pot fi membri în consiliul de administraţie:
a) al altor administratori sau persoanelor afiliate acestora;
b) al depozitarului fondului sau persoanelor afiliate acestuia.
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(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanelor care au raporturi de
muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entităţile prevăzute la alin. (1).
ART. 70
Comisia emite norme privind:
(…)
c) cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească membrii consiliului de administraţie
şi/sau ai comitetului de direcţie ale administratorului;
(…)
f) cerinţele privind calitatea acţionarilor şi condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească aceştia;
(…)
ii. Procedură
ART. 71
(1) Administratorul nu poate fi înmatriculat la registrul comerţului fără autorizaţia de
constituire emisă de Comisie.
(2) După înmatriculare, administratorul trebuie să obţină o autorizaţie de
administrare, eliberată de Comisie în condiţiile prezentei legi.
(3) În caz de fuziune sau de divizare a administratorilor, noii administratori reiau
procedura de autorizare prevăzută la art. 72.
ART. 75
Comisia aprobă cererea pentru autorizare de constituire dacă constată că sunt
îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
(…)
c) calitatea acţionarilor şi a membrilor propuşi de consiliul de administraţie şi
comitetul de direcţie garantează gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii;
d) fondatorii, membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de
direcţie nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment şi nu au
contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, şi nu au
fost implicaţi în niciun fel de scandaluri financiare;
e) membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie au
onorabilitatea, pregătirea şi experienţa profesională necesare funcţiei pe care
urmează să o îndeplinească;
(…)
iii. Sancţiuni
ART. 76
(1) Comisia respinge cererea pentru autorizare de constituire în următoarele situaţii:
(…)
b) neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 75;
ART. 140
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale normelor emise în aplicarea
acesteia atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
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(2) Administratorul şi auditorul financiar răspund faţă de participanţi şi beneficiari,
după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor care le revin, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
(3) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau a aplicării
necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa
instanţelor judecătoreşti competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările
ulterioare.
ART. 141
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
(…)
e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind interdicţiile prevăzute pentru membrii
consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz;
(…)
g) nerespectarea celorlalte obligaţii prevăzute în cuprinsul prezentei legi, în
normele emise în aplicarea acesteia, precum şi în actele adoptate de Comisie.
(2) Săvârşirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele
prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu:
a) avertisment scris;
b) amendă contravenţională;
c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al
acţionarilor semnificativi;
d) retragerea autorizaţiei sau avizului altor entităţi decât administratorul, căruia i se
aplică măsura administrativă prevăzută la art. 81;
e) restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de
propriile active;
f) interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 şi 180 de zile, a desfăşurării unor
activităţi reglementate de prezenta lege.
(3) Sancţiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ
cu oricare dintre sancţiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c) - f).
(4) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:
a) între 0,5% şi 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;
b) între 1.000 lei şi 100.000 lei, pentru persoanele fizice.
(5) Amenzile contravenţionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul
de stat.
(6) Comisia poate aplica sancţiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de
administratori, reprezentanţi legali sau exercitând în drept ori în fapt funcţii de
conducere sau exercitând cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta
lege, le este imputabilă respectiva contravenţie.
(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ţinute, potrivit legii, şi la repararea
prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenţie. Dacă fapta este
imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului
cauzat.
(8) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi
reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.
(9) Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică
pentru fiecare contravenţie.
(10) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe
persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.
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(11) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de
către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi/sau controlul respectării
dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private din
cadrul Comisiei ori de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a
preşedintelui Consiliului Comisiei.
*În completare, sunt aplicabile dispoziţiile corespunzătoare societăţilor pe acţiuni din Legea nr.
31/1990.
V.1.26 Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul
Oficial nr. 571 din 29 iunie 2004
i.Conţinut
ART. 4
(1) Serviciile de investiţii financiare se realizează prin persoane fizice, acţionând ca
agenţi pentru servicii de investiţii financiare. Aceştia îşi desfăşoară activitatea
exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii de
investiţii financiare în nume propriu.
(1^1) S.S.I.F. poate delega unor agenţi delegaţi următoarele activităţi:
a) promovarea serviciilor de investiţii şi/sau a serviciilor conexe;
b) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la clienţi sau de la potenţialii
clienţi;
c) furnizarea de consultanţă de investiţii în legătură cu instrumentele financiare şi
serviciile de investiţii şi/sau servicii conexe prestate de S.S.I.F.
(2) Nici o persoană fizică sau juridică nu poate presta servicii de investiţii
financiare fără a fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.
(3) C.N.V.M. emite reglementări privind autorizarea şi înscrierea agenţilor pentru
servicii de investiţii financiare şi a agenţilor delegaţi în Registrul C.N.V.M., precum şi
privind situaţiile de incompatibilitate ale acestora, în condiţiile legii.
ART. 27
(1) Reglementările C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua în considerare
calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii,
intermediarul trebuie, cel puţin:
a) să acţioneze onest, imparţial şi cu diligenţă profesională în scopul protejării
intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei;
b) să angajeze toate resursele, să elaboreze şi să utilizeze eficient procedurile
interne necesare prestării serviciilor de investiţii financiare;
c) să solicite de la investitori informaţii referitoare la situaţia lor financiară,
experienţa investiţională şi obiectivele cu privire la serviciile solicitate;
d) să transmită investitorilor toate informaţiile relevante privind tranzacţiile în care
contrapartea este intermediarul;
e) să încerce să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi
evitate, să asigure investitorilor un tratament imparţial;
f) să desfăşoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile
administrării activităţii, în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii
pieţei.
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(2) În cazul în care un intermediar execută un ordin, în vederea aplicării regulilor
prevăzute la alin. (1), va fi evaluată natura profesională a investitorului, pornind de la
persoana care a dat ordinul, indiferent dacă acest ordin a fost plasat direct de
investitor sau indirect printr-un alt intermediar.
ART. 130
(1) Membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţă sunt validaţi individual
de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre
aceştia.
(2) Personalul din conducerea executivă, soţul/soţia sau rudele acestora, precum şi
afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acţionari, administratori, cenzori,
angajaţi, agenţi pentru servicii de investiţii financiare, reprezentanţi ai
compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu
acesta.
ART. 244
(1) Prin informaţie privilegiată se înţelege o informaţie de natură precisă care nu a
fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi
emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, şi care, dacă ar fi transmisă
public, ar putea avea un impact semnificativ asupra preţului acelor instrumente
financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare derivate cu care se află în
legătură.
(2) Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, "informaţia
privilegiată" înseamnă informaţia de natură precisă care nu a fost făcută public şi
care se referă direct sau indirect la instrumentele financiare derivate şi pe care
participanţii pe pieţele pe care se tranzacţionează respectivele instrumente financiare
derivate se aşteaptă să o primească, în conformitate cu practicile de piaţă acceptate.
(3) Practicile de piaţă acceptate se referă la practicile utilizate în cadrul uneia sau
a mai multor pieţe şi care sunt agreate de C.N.V.M., în conformitate cu procedurile
comunitare.
(4) Pentru persoanele răspunzătoare de executarea ordinelor privind
tranzacţionarea instrumentelor financiare, "informaţia privilegiată" înseamnă,
totodată, informaţia de natură precisă, transmisă de un client, în legătură cu ordinele
sale care nu au fost încă executate, referitoare în mod direct sau indirect la unul sau
mai mulţi emitenţi ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informaţie care,
dacă ar fi făcută public, ar putea avea efecte semnificative asupra preţului
respectivelor instrumente financiare sau asupra preţului instrumentelor financiare
derivate cu care se află în legătură.
(5) Manipularea pieţei înseamnă:
a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare:
1. care dau sau ar putea da semnale false sau care induc în eroare în legătură cu
cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare;
2. care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane acţionând
împreună, preţul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal
ori artificial;
b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice
altă formă de înşelăciune;
c) diseminarea de informaţii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice altă
modalitate, care dă sau ar putea să dea semnale false sau care induc în eroare
asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor şi ştirilor false sau

90

care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a diseminat informaţia ştia
sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare. Referitor la jurnalişti,
în exercitarea profesiunii lor, diseminarea informaţiilor va fi luată în considerare
ţinându-se cont de regulile care reglementează activitatea acestora, excepţie făcând
persoanele care utilizează aceste informaţii în scopul obţinerii, directe sau indirecte,
de avantaje sau profituri.
(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) lit. a) persoanele care execută tranzacţii
sau emit ordine de tranzacţionare şi dovedesc că motivele sunt legitime şi, totodată,
aceste tranzacţii sau ordine de tranzacţionare sunt în conformitate cu practicile de
piaţă acceptate pe respectiva piaţă reglementată.
(7) În sensul prevederilor alin. (5), fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele
situaţii sunt considerate operaţiuni de manipulare a pieţei:
a) acţiunea unei persoane sau a unor persoane, care acţionează în mod concertat
pentru a-şi asigura o poziţie dominantă asupra cererii de instrumente financiare,
având ca efect fixarea, directă sau indirectă, a preţului de vânzare sau cumpărare ori
crearea altor condiţii incorecte de tranzacţionare;
b) vânzarea sau cumpărarea de instrumente financiare la momentul închiderii
pieţei, cu scopul inducerii în eroare a investitorilor care acţionează pe baza preţurilor
de închidere;
c) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice
sau tradiţionale, prin exprimarea unei opinii în legătură cu instrumentul financiar sau
indirect, în legătură cu emitentul acestuia, în condiţiile în care instrumentul era deja
deţinut şi s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel
instrument, fără a fi făcut în acelaşi timp public acel conflict de interese, într-o
manieră corectă şi eficientă.
ART. 245
(1) Se interzice oricărei persoane care deţine informaţii privilegiate să utilizeze
respectivele informaţii pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de
dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct
ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică oricărei persoane care deţine informaţii
privilegiate:
a) în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau al structurilor
manageriale sau de supraveghere ale emitentului;
b) ca urmare a deţinerilor acesteia la capitalul social al emitentului;
c) prin exercitarea funcţiei, profesiei sau a sarcinilor de serviciu;
d) în mod ilegal sau fraudulos, urmare a activităţilor infracţionale.
(3) În condiţiile în care persoana menţionată la alin. (1) este persoană juridică,
interdicţia se va aplica şi persoanei fizice care a luat parte la decizia de executare a
tranzacţiei pe contul respectivei persoane juridice.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se vor aplica tranzacţiilor efectuate, în condiţiile în
care persoana angajată în astfel de tranzacţii avea o obligaţie contractuală de a
dobândi sau înstrăina instrumente financiare, iar acest contract a fost încheiat înainte
ca persoana respectivă să deţină informaţii privilegiate.
ART. 246
Se interzice oricărei persoane, subiect al interdicţiei prevăzute la art. 245 să:
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a) dezvăluie informaţii privilegiate oricăror altor persoane, exceptând situaţia în
care dezvăluirea a fost făcută în exercitarea normală a activităţii, profesiei sau
sarcinilor de serviciu;
b) recomande unei persoane, pe baza unor informaţii privilegiate, să dobândească
sau să înstrăineze instrumentele financiare la care se referă acele informaţii.
ART. 247
Prevederile art. 245 şi art. 246 se aplică oricăror altor persoane care deţin
informaţii privilegiate, în condiţiile în care respectivele persoane cunosc sau ar fi
trebuit să cunoască faptul că acele informaţii sunt privilegiate.
ii. Procedură
ART. 24
(1) Intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor,
regulile de prudenţialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudenţiale se vor referi,
fără a se limita la:
a) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă
pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control
intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor;
b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare
aparţinând investitorilor de cele aparţinând intermediarului, în scopul protejării
drepturilor lor de proprietate, în special în situaţia insolvenţei intermediarului, precum
şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către intermediari, în
tranzacţiile pe cont propriu, în afara situaţiei în care investitorii consimt în mod
expres;
c) proceduri adecvate care să asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul
protejării dreptului de proprietate, cu excepţia instituţiilor de credit, care să prevină
folosirea acestor fonduri în interesul firmei;
d) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite C.N.V.M. să
supravegheze respectarea regulilor prudenţiale, regulilor de conduită în afaceri,
precum şi a altor cerinţe legislative şi reglementare;
e) existenţa unei structuri organizatorice care trebuie să minimizeze riscul unui
conflict de interese între investitor şi intermediar ori între investitorii aceluiaşi
intermediar. În situaţia înfiinţării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu
trebuie să contravină regulilor de conduită pentru evitarea conflictului de interese,
stabilite de către statul membru gazdă.
(2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, în nicio situaţie, la activele investitorilor,
inclusiv în cazul procedurii de insolvenţă. Un intermediar nu poate folosi
instrumentele financiare unui client în scopul efectuării tranzacţiilor încheiate pe cont
propriu sau în contul altui client, cu excepţia cazului în care clientul îşi dă în prealabil
acordul în scris. Fondurile unui client pot fi folosite în scopul efectuării tranzacţiilor
încheiate pe cont propriu numai de către instituţiile de credit.
(3) Activele investitorilor sunt exceptate de la procedura executării silite prin poprire,
în cazul în care împotriva intermediarului a fost pornită procedura executării silite.
ART. 130
(…)
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(3) Membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţă sunt obligaţi să
notifice în scris acestuia natura şi întinderea interesului sau a relaţiilor materiale,
dacă:
a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă;
b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract
încheiat cu operatorul de piaţă;
c) se află în legături strânse sau are o relaţie materială cu o persoană care este
parte într-un contract încheiat cu operatorul de piaţă;
d) se află în situaţia care ar putea influenţa adoptarea deciziei în cadrul şedinţelor
consiliului de administraţie.
ART. 131
Operatorul de piaţă trebuie să identifice şi să prevină, prin reglementări proprii,
orice conflicte de interese între el, acţionarii săi, administratorii şi piaţa reglementată,
în scopul asigurării bunei funcţionări a acesteia.
ART. 250
(1) Persoanele exercitând funcţii de conducere în cadrul unui emitent de
instrumente financiare, precum şi, acolo unde este cazul, persoanele cu care acestea
se află în relaţii apropiate, au obligaţia să notifice C.N.V.M. operaţiunile efectuate în
contul lor, care se referă la acţiuni ale respectivului emitent, la instrumente financiare
derivate sau la alte instrumente financiare asociate acestora.
(2) Persoanele care produc sau distribuie studii privind instrumente financiare sau
emitenţii de instrumente financiare, precum şi persoanele care produc sau
diseminează alte informaţii prin care recomandă sau sugerează strategii de investiţii
utilizând mijloace de informare în masă trebuie să se asigure că astfel de informaţii
sunt corect prezentate. Aceste persoane vor indica natura interesului lor sau
eventualele conflicte de interese care privesc instrumentele financiare pentru care se
fac acele studii.
(3) Orice persoană implicată profesional în tranzacţii cu instrumente financiare,
care are motive rezonabile să considere că o tranzacţie se desfăşoară în baza unor
informaţii privilegiate sau că aceasta ar putea constitui o acţiune de manipulare a
pieţei, va notifica, fără întârziere, C.N.V.M.
(4) Instituţiile publice care diseminează statistici ce pot influenţa semnificativ
pieţele trebuie să difuzeze aceste informaţii într-o manieră echitabilă, corectă şi
transparentă.
iii. Sancţiuni
ART. 10
C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia pentru prestarea de servicii de
investiţii financiare unei societăţi comerciale, dacă:
a) se află în procedură de insolvabilitate, potrivit legii;
b) oricare dintre acţionarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administraţie
sau conducătorii societăţii:
1. se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M.
sau deţine o poziţie semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în
prevederile lit. a);
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2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de
fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi
alte infracţiuni de natură economică;
3. a fost sancţionat de C.N.V.M., Banca Naţională a României, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorităţi de reglementare a pieţelor
financiare cu interzicerea exercitării oricărei activităţi profesionale, pentru perioada în
care această interdicţie rămâne în vigoare;
ART. 12
(1) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia de a presta servicii de investiţii
financiare unei S.S.I.F., în următoarele situaţii:
a) S.S.I.F. nu a început să presteze serviciile de investiţii pentru care a fost
autorizată, în termen de 12 luni de la primirea autorizaţiei sau nu a prestat nici unul
din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1, pe o perioadă
mai mare de 6 luni, cu excepţia situaţiei în care C.N.V.M. a suspendat autorizaţia pe
această perioadă;
b) S.S.I.F. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei;
c) S.S.I.F. nu respectă reglementările privind adecvarea capitalului, stabilite de
C.N.V.M.;
d) S.S.I.F. sau agenţii săi pentru servicii de investiţii financiare nu respectă
reglementările C.N.V.M. şi/sau ale pieţelor reglementate;
e) dacă evenimente ulterioare acordării autorizaţiei creează incompatibilitate în
prestarea de servicii de investiţii financiare;
f) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.
(2) La solicitarea expresă a unei S.S.I.F., în baza unei declaraţii de renunţare,
C.N.V.M. retrage autorizaţia de a presta servicii de investiţii financiare, în
conformitate cu reglementările emise în acest sens.
(3) C.N.V.M. anulează autorizaţia unei S.S.I.F. în cazul în care aceasta a fost
obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare.
(4) S.S.I.F., care au primit autorizaţia pentru a furniza numai serviciile şi activităţile
de investiţii menţionate la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e), pot fi autorizate să administreze
O.P.C.V.M.-uri în calitate de "societăţi de administrare a investiţiilor", în condiţiile în
care renunţă la autorizaţia obţinută conform art. 8.
ART. 271
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor adoptate în aplicarea
acesteia atrage răspunderea în condiţiile legii.
ART. 272
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către:
a) S.S.I.F. şi/sau de către membrii consiliului de administraţie sau ai consiliului de
supraveghere, directorii ori membrii directoratului, reprezentanţii compartimentului de
control intern, agenţii pentru servicii de investiţii financiare ai S.S.I.F. şi agenţii
delegaţi, precum şi de către persoanele fizice care exercită de jure sau de funcţii de
conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege,
după caz, în legătură cu:
1. nerespectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a condiţiilor de
funcţionare prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (1) şi (2), art. 6, art. 8 alin.
(5), art. 9, 14, 15, 16, art. 18 alin. (1), (2), (4), (5), (7) şi (8) şi art. 20 alin. (3);
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2. nerespectarea regulilor prudenţiale prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (4), art. 24 şi
25;
3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1), art. 27 şi art.
28 alin. (1) şi (7);
(…)
b) instituţiile de credit şi/sau de către conducătorii structurii organizatorice aferente
operaţiunilor pe piaţa de capital, reprezentanţii compartimentului de control intern şi
agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi agenţii delegaţi ai instituţiilor de credit,
precum şi de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcţii de
conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege,
după caz, în legătură cu:
1. nerespectarea cerinţei de înscriere în Registrul C.N.V.M. şi a condiţiilor de
funcţionare prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 16;
2. nerespectarea regulilor prudenţiale prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (4), art. 24 şi
25;
3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1), art. 27 şi art.
28 alin. (1) şi (7);
(…)
h) operatorii de piaţă/sistem, administratorii şi persoanele cu funcţii de conducere
ai operatorilor de piaţă/operatorilor de sistem, precum şi de către persoanele fizice
care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional
activităţi reglementate de prezenta lege, în legătură cu:
1. nerespectarea condiţiilor care au stat la baza autorizării şi a condiţiilor de
funcţionare a operatorilor de piaţă prevăzute la art. 126 alin. (2) şi (3), art. 129, 130,
131 şi 133;
(…)
ART. 273
(1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 272 se sancţionează după cum
urmează:
a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. a) - f), lit. g) pct. 4 şi 5,
lit. h), i), lit. j) pct. 1 - 9 şi 11 - 13 şi la alin. (2) lit. e):
(i) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele
fizice;
(ii) cu avertisment sau amendă de la 0,1% până la 5% din cifra de afaceri totală
realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei
săvârşite, pentru persoanele juridice;
b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2, 3 şi 6, lit. j)
pct. 10), lit. k), alin. (2) lit. a), b), d), f) şi g):
(i) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele fizice;
(ii) cu amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul
financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru
persoanele juridice;
c) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 272 alin. (2) lit. c), prin derogare de la
art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001:
(i) între jumătatea şi totalitatea valorii tranzacţiei realizate;
(ii) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în situaţia în care nu s-a realizat nicio
tranzacţie.
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(2) În cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării
nu este disponibilă la data sancţionării, va fi luată în considerare cea aferentă anului
financiar în care persoana juridică a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior
anului de referinţă. Prin an de referinţă se înţelege anul anterior sancţionării.
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în
cazul persoanei juridice nou-înfiinţate care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul
anterior sancţionării sau în cazul persoanei juridice a cărei cifră de afaceri nu este
accesibilă C.N.V.M., aceasta va fi sancţionată cu:
a) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la
alin. (1) lit. a);
b) amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la
alin. (1) lit. b).
(4) C.N.V.M. poate aplica şi următoarele sancţiuni contravenţionale
complementare, aplicate, după caz:
1. suspendarea autorizaţiei;
2. retragerea autorizaţiei;
3. interzicerea pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani a dreptului de a
ocupa o funcţie, de a desfăşura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care
se impune autorizarea în condiţiile prezentei legi.
ART. 274
(1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 272 şi 273^2 se constată de către
C.N.V.M.
(2) C.N.V.M. poate delega constatarea săvârşirii contravenţiilor către agenţi
împuterniciţi să exercite atribuţii privind supravegherea, investigarea şi controlul
respectării dispoziţiilor legale şi ale reglementărilor aplicabile pieţei de capital.
(3) La primirea actelor de verificare rezultate în urma activităţii de autorizare,
supraveghere sau control, în situaţia în care se constată săvârşirea unei contravenţii,
C.N.V.M. dispune aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 273 sau 273^2. De
asemenea, prin acte individuale, C.N.V.M. poate dispune extinderea investigaţiilor,
luarea de măsuri conservatorii şi/sau audierea persoanelor vizate de actele de
verificare.
(4) C.N.V.M. poate face publică orice măsură sau sancţiune impusă pentru
nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea
acesteia.
ART. 275
(1) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi
reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.
(3) În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică
sancţiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.

V.1.27 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial
nr. 1105 din 26 noiembrie 2004
i.Conţinut
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ART. 7
Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
(2) Angajaţilor contractuali le este interzis:
(...) e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
ART. 10
Activitatea politică
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:
a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu
persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice însemne ori obiecte
inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
ii.Procedură
ART. 24
Răspunderea
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea
disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.
(2) Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea
prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor
disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.
(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor
infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
(4) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin
faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii
persoanelor fizice sau juridice.
iii.Sancţiuni
ART. 24
Răspunderea
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea
disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.
(2) Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea
prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor
disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările ulterioare.
(3) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor
infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
(4) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin
faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii
persoanelor fizice sau juridice.
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V.1.28 Legea nr. 566/2004 – Legea cooperaţiei agricole, publicată în
Monitorul Oficial nr. 1236 din 22 decembrie 2004
i.Conţinut
ART. 16
(...)(4) Nu pot fi membri fondatori sau membri în organele de conducere persoanele
care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, precum şi persoanele în al căror cazier
fiscal există înscrise fapte care, potrivit legii penale, constituie infracţiuni.
ART. 29
(1) Nu pot fi membri ai consiliului de administraţie membrii cooperatori aflaţi în una
dintre situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (4).
(2) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi salariaţi în cooperative agricole.
Aceştia vor primi o indemnizaţie stabilită de adunarea generală, în condiţiile legii.
(3) Din consiliul de administraţie nu pot face parte în acelaşi timp soţul/soţia, precum
şi rudele şi afinii membrilor până la gradul al treilea inclusiv.
(4) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi asociaţi, acţionari, administratori,
directori executivi şi cenzori în societăţile comerciale care au acelaşi obiect de
activitate cu al cooperativei agricole.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.

V.1.29 Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi
al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize
Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1197 din 14
decembrie 2004
i.Conţinut
ART. 77
(1) Funcţia de grefier este incompatibilă cu orice alte funcţii publice sau private, cu
excepţia funcţiilor didactice.
(2) Grefierilor le este interzis:
a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) să desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;
c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere,
administrare ori de control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv la bănci
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sau la alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale,
societăţi naţionale sau regii autonome;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
(3) Prin derogare de la regula prevăzută la alin. (2) lit. c), grefierii pot fi acţionari sau
asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masă.
ART. 895
Funcţia de expert criminalist este incompatibilă cu orice alte funcţii publice sau
private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, a celor de instruire
din cadrul instituţiilor de formare profesională, precum şi a funcţiilor de cercetare.
ART. 896
Experţilor criminalişti le este interzis:
a) să participe la efectuarea expertizelor criminalistice în perioada în care deţin
calitatea de experţi criminalişti în cadrul INEC;
b) să efectueze expertize criminalistice în afara celor realizate în cadrul INEC;
c) să exercite orice activităţi de natură să lezeze prestigiul instituţiei din care fac
parte.
ART. 897
Expertul criminalist nu poate acorda consultaţii de specialitate, în legătură cu
atribuţiile ce îi revin, persoanelor care nu funcţionează în cadrul INEC.
ART. 898
(1) Expertul criminalist este obligat să dea, anual, o declaraţie pe propria răspundere
în care să menţioneze dacă soţul, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv
exercită o funcţie sau desfăşoară o activitate juridică ori activităţi de investigare sau
cercetare penală, precum şi locul de muncă al acestora.
(2) Declaraţia se înregistrează şi se depune la dosarul profesional personal al fiecărui
expert.
ART. 899
(1) Experţii criminalişti nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau
colaboratori ai serviciilor de informaţii.
(2) Experţii criminalişti completează anual o declaraţie autentică pe propria
răspundere, potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi,
inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.
(3) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării verifică, din oficiu sau la sesizarea ministrului
justiţiei, realitatea declaraţiilor prevăzute la alin. (2).
ART. 8910
Dispoziţiile art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78, 79 şi 81 se aplică în mod corespunzător.
ART. 8911
Prevederile prezentei secţiuni se aplică şi celorlalte categorii de personal care
funcţionează în cadrul INEC.
(1) Personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare
de specialitate criminalistică pot participa la elaborarea de publicaţii sau studii de
specialitate, a unor lucrări literare ori ştiinţifice.
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(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi numit membru al unor comisii de
examinare, de acreditare sau al unor comisii de elaborare a proiectelor de acte
normative, precum şi a unor documente interne ori internaţionale.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi membru al societăţilor ştiinţifice ori
academice, precum şi al asociaţiilor sau fundaţiilor care au scop ştiinţific ori
profesional.
ART. 8934
(1) Personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare
de specialitate criminalistică pot participa la elaborarea de publicaţii sau studii de
specialitate, a unor lucrări literare ori ştiinţifice.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi numit membru al unor comisii de
examinare, de acreditare sau al unor comisii de elaborare a proiectelor de acte
normative, precum şi a unor documente interne ori internaţionale.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi membru al societăţilor ştiinţifice ori
academice, precum şi al asociaţiilor sau fundaţiilor care au scop ştiinţific ori
profesional.
ii.Procedură
*Se aplică procedura disciplinară reglementată de Legea nr. 567/2004 (pentru toate categoriile
de personal prevăzute de actul normativ) - art. 82 – 89 şi, respectiv, art. 8937 - 8944, care se
completează cu dreptul comun în materie dreptul comun în materie.
iii.Sancţiuni
Art. 84
Constituie abateri disciplinare:
(…)
j) încălcarea incompatibilităţilor şi a interdicţiilor prevăzute de lege;
(…).
Art. 85
(1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, în raport cu gravitatea
abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) reducerea cu 5 - 15% a salariului şi/sau a indemnizaţiei de conducere, pe o durată
de 1 - 3 luni;
c) retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesională în cadrul aceleiaşi
funcţii, pe o durată de 1 - 3 luni;
d) revocarea din funcţia de conducere ocupată;
e) mutarea disciplinară la o altă instanţă sau parchet din circumscripţia teritorială a
aceleiaşi curţi de apel sau, după caz, a aceluiaşi parchet de pe lângă curtea de apel,
pe o durată de 1 - 3 luni;
f) excluderea din profesie.
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V.1.30 Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 333 din 17 mai
2007
i. Conţinut, sancţiune
ART. 118
Prefecţii şi subprefecţii nu pot candida şi nu pot participa la acţiunile din campania
electorală, sub sancţiunea demiterii din funcţie, decât în situaţia în care
demisionează cu cel puţin 50 de zile înaintea datei alegerilor.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
V.1.31 Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 28 februarie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 15
Nu pot fi membri fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau
care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiunile
de corupţie, spălare de bani, evaziune fiscală, gestiune frauduloasă, abuz de
încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau
luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.
ART. 28
(1) Membrii cooperatori pot fi excluşi din societatea cooperativă în unul dintre
următoarele cazuri: (…) b) nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de actul constitutiv
sau de prezenta lege pentru a fi membri în societatea cooperativă; c) devin membri
cooperatori în societăţi cooperative concurente sau desfăşoară activităţi
concurenţiale pe cont propriu ori în contul altei persoane.
ART. 32
Membrii cooperatori au următoarele obligaţii: (…) c) să nu fie în acelaşi timp membri
cooperatori în societăţi cooperative concurente şi să nu exercite acelaşi comerţ sau
altul concurent pe cont propriu ori în contul altei persoane;
ART. 45
(4) Numirea şi înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea
generală.
ART. 46
(1) În societatea cooperativă pot fi administratori numai persoanele care au calitatea
de membru cooperator şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15.
(…)
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(3) Soţul, soţia, precum şi rudele şi afinii administratorilor, până la gradul al treilea
inclusiv, nu pot fi membri în acelaşi consiliu de administraţie şi nu pot avea funcţia de
director executiv în cadrul societăţii cooperative respective.
ART. 47
(1) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi asociaţi, acţionari, administratori,
directori executivi sau cenzori în societăţi comerciale care au acelaşi obiect de
activitate cu cel al societăţii cooperative.
ART. 56
(3) Administratorii nu pot avea funcţia de director executiv.
ART. 57
(6) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din mandatul lor, persoanele
care fac parte din consiliul de administraţie, soţul, soţia, rudele şi afinii până la gradul
al treilea inclusiv, precum şi persoanele cărora le este interzisă funcţia de
administrator potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 95
(6) Membrul comitetului director care, într-o problemă supusă hotărârii adunării
generale, este interesat personal sau prin soţul său, prin ascendenţii ori descendenţii
săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va
putea lua parte la deliberare şi la vot.
ART. 96
(1) Controlul financiar intern al asociaţiei/uniunii este asigurat de un cenzor sau de o
comisie de cenzori, după caz.
(2) Dacă asociaţia/uniunea întruneşte mai mult de 100 de membri înscrişi, controlul
financiar intern se exercită de o comisie de cenzori.
(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care
majoritatea provine din rândul asociaţilor. Membrii comitetului director nu pot fi
cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert
contabil, în condiţiile legii.
ii. Procedură
*În cazul membrilor fondatori/cooperatori şi în cel al administratorilor, hotărârea de excludere,
respectiv cea de constatare a decăderii se iau de către adunarea generală a societăţii cooperative, în
temeiul art. 28 alin. 2 sau, după caz, al art. 46 alin. 2 din Lege, ce au următorul conţinut
ART. 28
(2) Hotărârea de excludere se ia de către adunarea generală şi se comunică în
termen de 15 zile membrului cooperator, prin scrisoare recomandată cu confirmare
de primire.
Art. 46
(2) Constatarea decăderii se face de adunarea generală, iar hotărârea se comunică
oficiului registrului comerţului în vederea efectuării menţiunilor necesare.
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*Pentru existenţa situaţiei de incompatibilitate prevăzute de art. 47 alin. 1 din Lege
(administratorii sunt asociaţi, acţionari, administratori, directori executivi sau cenzori în societăţi
comerciale care au acelaşi obiect de activitate cu cel al societăţii cooperative) revocarea
administratorilor se dispune de adunarea generală, în temeiul art. 45 alin. 4 din Lege.
*Potrivit art. 52 alin. 3 – (3) Atribuţiile membrilor consiliului de administraţie sau ale
administratorului unic, după caz, procedura de alegere şi de revocare a acestora, precum şi procedura
de adoptare a deciziilor se stabilesc prin actul constitutiv.
*În cazul cenzorilor societăţilor cooperative, decăderea din mandat ca urmare a încălcării
incompatibilităţilor şi interdicţiilor prevăzute de art. 57 alin. 6 din Lege se constată de către adunarea
generală, aceasta fiind şi organul care i-a ales.
*În cazul comitetului director şi al cenzorilor asociaţiilor sau uniunilor societăţilor cooperative,
hotărârea de revocare din funcţie aparţine adunării generale a asociaţiei/uniunii, în temeiul art. 94 alin. 2
lit. c) din Lege, având următorul conţinut „Competenţele adunării generale sunt: (…) c) alegerea şi
revocarea membrilor comitetului director, a cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
(…)
iii. Sancţiuni
ART. 28
(1) Membrii cooperatori pot fi excluşi din societatea cooperativă în unul dintre
următoarele cazuri: (…) b) nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de actul constitutiv
sau de prezenta lege pentru a fi membri în societatea cooperativă; c) devin membri
cooperatori în societăţi cooperative concurente sau desfăşoară activităţi
concurenţiale pe cont propriu ori în contul altei persoane.
ART. 46
(1) … Dacă au fost alese alte persoane, acestea sunt decăzute din drepturi.
ART. 47
(2) Nerespectarea interdicţiei prevăzute la alin. (1) [aceea de a nu fi asociaţi,
acţionari, administratori, directori executivi sau cenzori în societăţi comerciale care au
acelaşi obiect de activitate cu cel al societăţii cooperative – n.n.] atrage revocarea din
calitatea de membru al consiliului de administraţie şi, în funcţie de gravitatea abaterii,
poate atrage excluderea din societatea cooperativă şi angajarea răspunderii pentru
prejudiciile cauzate.
ART. 57
(6) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din mandatul lor, persoanele
care fac parte din consiliul de administraţie, soţul, soţia, rudele şi afinii până la gradul
al treilea inclusiv, precum şi persoanele cărora le este interzisă funcţia de
administrator potrivit prevederilor prezentei legi.

ART. 95
(…) (7) Membrul comitetului director care încalcă dispoziţiile alin. (6) (cele referitoare
la conflictul de interese – n.n.) este răspunzător de daunele create asociaţiei dacă
fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
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(8) Hotărârile adunărilor generale şi deciziile comitetului director, contrare legii,
actului constitutiv şi statutului, pot fi atacate în justiţie.
*De asemenea, atât membrii comitetului director, cât şi cenzorii asociaţiilor sau uniunilor
societăţilor cooperative pot fi revocaţi din funcţie, hotărârea în acest sens aparţinând adunării generale
a asociaţiei/uniunii, în temeiul art. 94 alin. 2 lit. c) din Lege.

V.1.32 Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 9 mai 2005
i.Conţinut
ART. 6
(1) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere sunt numiţi
de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul preşedintelui şi al
vicepreşedintelui poate fi reînnoit o singură dată.
(2) Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii
naţionale de supraveghere orice persoană cu cetăţenia română, absolventă a unei
instituţii de învăţământ superior juridic, în condiţiile legii. Preşedintele şi
vicepreşedintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competenţă
profesională, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputaţie şi care
se bucură de o înaltă probitate civică.
(3) Calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de
supraveghere este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia
funcţiilor didactice.
(4) Pe perioada în care ocupă aceste funcţii, preşedintele şi vicepreşedintele
Autorităţii naţionale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din alte
structuri politice şi nu au dreptul să deţină, direct ori indirect, acţiuni sau părţi sociale
la societăţi comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în competenţa
Autorităţii naţionale de supraveghere.
ii.Procedură şi sancţiuni
ART. 9
(1) Mandatul preşedintelui, respectiv al vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de
supraveghere, încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcţie,
incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini
atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori
în caz de deces.
(2) Revocarea din funcţie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorităţii
naţionale de supraveghere intervine ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor sau
în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor şi se face la propunerea Biroului
permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări, cu votul majorităţii senatorilor.
(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a funcţiei sau decesul se
constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 10 zile de la apariţia
cauzei care determină încetarea mandatului.
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V.1.33 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, publicată
în Monitorul Oficial nr. 1198 din 14 decembrie 2005
i. Conţinut
ANEXA 1
DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE
Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice
moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi
situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane
implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale,
politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.
Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a
organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau
toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum
este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea
finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea
conflict.
Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.

V.1.34 Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice
şi a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 510
din 22 iulie 2010
i.Conţinut
ART. 5
(9) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii
exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la
bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia situaţiei când au de
recuperat sume mai mari decât datoria proprie.
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ART. 10
(1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând
instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor comerciale
sau societăţilor bancare la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi administrativteritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a campaniei electorale a
acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile electorale.
(2) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o
autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională,
societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat.
(3) Este interzisă acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult
religios, indiferent de natura acestora.
(4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) se confiscă şi se fac venit
la bugetul de stat.
(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplică în mod corespunzător alianţelor politice,
alianţelor electorale, precum şi candidaţilor independenţi.
ART. 11
(1) Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate,
precum şi din partea persoanelor fizice sau juridice străine este interzisă.
(5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă şi se fac venit la
bugetul de stat.
ART. 12
(1) Partidele politice nu pot desfăşura activităţi specifice societăţilor comerciale.
ART. 24
(1) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către
persoane fizice ori juridice străine.
(2) Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
ART. 25
(1) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei
alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică,
instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate comercială ori
societate bancară, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativteritoriale, ori de către societăţi comerciale care desfăşoară activităţi finanţate din
fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul societăţilor comerciale care, cu 12 luni
înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din
fonduri publice.
(2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei
alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte
religioase, asociaţii ori fundaţii din străinătate.
(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul
de stat.
ART. 46
(1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai mulţi
candidaţi declaraţi aleşi ai unui partid politic au fost condamnaţi pentru o infracţiune
în legătură cu finanţarea partidului politic ori, după caz, a campaniei electorale,
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aceştia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local pentru
mandatul obţinut, care este anulat.
(2) Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale consiliului judeţean
sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de deputaţi, senatori ori
consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanţii de pe lista partidului politic
respectiv.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi alianţelor politice, alianţelor electorale şi
candidaţilor independenţi, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de
supleantul de pe lista partidului politic ori alianţei electorale care a obţinut cel mai
mare număr de voturi valabil exprimate.
ART. 47
Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum şi prin regulamentele consiliilor
judeţene şi locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor prevăzute la
art. 46.
ii. Procedură
ART. 35
(1) Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea publică abilitată să controleze
respectarea prevederilor legale privind finanţarea partidelor politice, a alianţelor
politice sau electorale, a candidaţilor independenţi şi a campaniilor electorale.
(2) Controlul privind subvenţiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan şi
de Curtea de Conturi, conform dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi, republicată.
(3) În cadrul Autorităţii Electorale Permanente se înfiinţează, în termen de 60 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al finanţării
partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal
existente.
(4) Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale
este condus de un director general, numit în termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
(5) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finanţării partidelor
politice şi a campaniilor electorale orice persoană care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
a) poate ocupa o funcţie, în condiţiile stabilite la art. 12 alin. (1) lit. a) - h) din Legea
nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată;
b) are studii superioare în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.
(6) Concursul pentru ocuparea funcţiei prevăzute la alin. (4) este organizat de o
comisie specială, formată din 7 membri, numită în termen de 30 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei legi, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Electorale
Permanente, alcătuită din cadre didactice cu pregătire economică sau juridică.
(7) Comisia prevăzută la alin. (6) va stabili regulamentul de concurs şi va desemna
candidatul câştigător al concursului, care va fi numit în funcţie de către preşedintele
Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la desemnare.
(8) Directorul general al Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a
campaniilor electorale are următoarele atribuţii exclusive:
a) organizează activitatea de control al finanţării partidelor politice;
b) coordonează activitatea personalului din subordine;
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c) propune preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente aplicarea sancţiunilor
prevăzute de prezenta lege.
ART. 36
(1) Anual şi ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă verifică
pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea
partidelor politice.
(2) Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către orice persoană care
prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la
finanţarea partidelor politice.
(3) Fapta persoanei prevăzute la alin. (2) de a face afirmaţii false cu rea-credinţă cu
privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.
(4) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina
de internet a Autorităţii Electorale Permanente, până la data de 31 martie a anului
următor.
(5) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale
referitoare la finanţarea partidelor politice şi atunci când există suspiciuni de
încălcare a prevederilor legale privitoare la finanţarea partidelor, la sesizarea oricăror
persoane interesate sau din oficiu.
(6) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 15
zile de la efectuare.
ART. 37
Autorităţile publice au obligaţia de a sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în
efectuarea controlului finanţării partidelor politice.
ART. 38
(1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul financiar este
obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al
veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală, organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau
candidat independent.
(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală
Permanentă asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor politice,
alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând
minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele
detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse,
prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Rapoartele se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al
României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.
(4) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al
veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat
independent nu a fost depus în condiţiile legii.
ART. 39
(1) Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate de partidele politice,
Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaraţii şi documentele
suplimentare pe care le consideră necesare.
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(2) Partidele politice au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanţilor
Autorităţii Electorale Permanente documentele solicitate.
(3) În termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, după caz, a documentelor
suplimentare solicitate, Autoritatea Electorală Permanentă se va pronunţa, prin
hotărâre, asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi asupra legalităţii
plăţilor făcute.
(4) Dacă se constată nereguli, se vor aplica sancţiunile prevăzute de prezenta lege.
(5) Hotărârea pronunţată potrivit alin. (3) poate fi atacată la instanţa competentă în
condiţiile legii.
ART. 40
(1) Autoritatea Electorală Permanentă are obligaţia de a publica pe pagina de
internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (3), art.
12 alin. (3), art. 13 alin. (4) şi art. 38 alin. (3), precum şi declaraţiile prevăzute la art.
23.
(2) Partidele politice au obligaţia să furnizeze în format electronic datele prevăzute la
alin. (1).
ART. 45
(1) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii
judecătoreşti pronunţate asupra procesului-verbal de constatare a contravenţiei sau,
după caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare
a contravenţiei, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot reţine din tranşele
lunare ce urmează a fi achitate cu titlu de finanţare publică, cu aplicarea în mod
corespunzător a procedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Ministerul Finanţelor Publice, prin organele sale abilitate, informează Autoritatea
Electorală Permanentă despre neachitarea în termenul prevăzut la alin. (1) a
amenzilor aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.
ART. 46
Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale consiliului judeţean sau
local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de deputaţi, senatori ori
consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanţii de pe lista partidului politic
respectiv.
(3) - Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi alianţelor politice, alianţelor electorale şi
candidaţilor independenţi, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de
supleantul de pe lista partidului politic ori alianţei electorale care a obţinut cel mai
mare număr de voturi valabil exprimate.
ART. 47
Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum şi prin regulamentele consiliilor
judeţene şi locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor prevăzute la
art. 46.
*Aceasta e detaliată şi în Hotărârea Guvernului nr. 749 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi
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a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 493 din 24 iulie 2007
iii.Sancţiuni
ART. 25
(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul
de stat.
ART. 10
(4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) se confiscă şi se fac venit
la bugetul de stat.
ART. 11
(5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă şi se fac venit la
bugetul de stat.
ART. 24
(2) Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
ART. 41
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei
încălcarea dispoziţiilor prevăzute la: art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (3) şi (4), art. 5, 6,
7, 8, 9, art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) şi (3), art. 13 alin.
(1) şi (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 26 alin.
(1), (3), (4), (11) şi (13), art. 29 alin. (2) - (4) şi (6), art. 30 alin. (3) şi (4), art. 31, 38 şi
art. 39 alin. (2).
(2) Sancţiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, candidatului independent,
mandatarului financiar şi/sau donatorului care a încălcat dispoziţiile prevăzute la alin.
(1).
ART. 42
(1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1), contravenientul varsă la bugetul de stat
sumele de bani şi/sau contravaloarea bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul
contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.
(2) În acelaşi mod se fac venit la bugetul de stat donaţiile acceptate de un partid
politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care acţionează în baza statutului
modificat, deşi modificările nu au fost comunicate Tribunalului Bucureşti, conform
prevederilor legale, sau instanţa a respins cererea de încuviinţare a modificării
statutului.
ART. 43
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se constată de către reprezentanţii Autorităţii
Electorale Permanente, iar sancţiunea se aplică prin decizie a Autorităţii Electorale
Permanente.
(2) Decizia Autorităţii Electorale Permanente poate fi atacată la instanţa competentă,
în condiţiile legii.
ART. 44
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Prevederile art. 41 şi 43 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 46
(2) Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale consiliului judeţean
sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de deputaţi, senatori ori
consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleanţii de pe lista partidului politic
respectiv.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi alianţelor politice, alianţelor electorale şi
candidaţilor independenţi, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de
supleantul de pe lista partidului politic ori alianţei electorale care a obţinut cel mai
mare număr de voturi valabil exprimate.
V.1.35 Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public
parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 345 din 25 mai
2009
i.Conţinut
ART. 9
Calitatea de funcţionar public parlamentar este incompatibilă cu orice altă funcţie
publică, cu excepţia funcţiilor şi activităţilor didactice din învăţământul superior,
cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică, precum şi cu excepţia funcţiilor
exercitate în domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă
sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public parlamentar, potrivit fişei
postului.
ART. 10
(1) Funcţionarii publici parlamentari nu pot deţine funcţii şi nu pot desfăşura alte
activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, cu excepţia cazului în care raportul
de serviciu este suspendat, conform art. 61 alin. (1) lit. a);
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public
parlamentar este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii
sale;
c) în cadrul regiilor autonome sau al societăţilor comerciale din sectorul public;
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.
(2) Funcţionarii publici parlamentari nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce
priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), la încetarea perioadei pentru care a
fost numit sau ales ori la încheierea mandatului demnitarului, după caz, funcţionarul
public parlamentar este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie
similară.
(4) Dispoziţiile prezentei legi privind activitatea politică a funcţionarului public
parlamentar nu se aplică persoanelor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3
la Cancelaria preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele
liderilor grupurilor parlamentare şi la grupurile parlamentare.
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ART. 32
Stabilirea drepturilor funcţionarilor publici parlamentari ţine seama de importanţa
atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin în scopul realizării prerogativelor constituţionale
ale Parlamentului, ca organ reprezentativ suprem al poporului român şi ca unică
autoritate legiuitoare a ţării, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile ce le sunt
stabilite prin prezenta lege.
ART. 52
Funcţionarii publici parlamentari au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al
conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite de lege.
ii.Procedura
ART. 11
(1) Nu sunt permise raporturi ierarhice directe, în cazul în care funcţionarii publici
parlamentari sunt soţi sau rude de gradul I.
(2) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) vor opta, în
termen de 10 zile, pentru încetarea raporturilor ierarhice directe.
(3) Orice persoană poate sesiza existenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1).
(4) Situaţiile prevăzute la alin. (1) şi, corelativ, neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la
alin. (2) se constată de către secretarul general, care va dispune încetarea
raporturilor ierarhice directe dintre funcţionarii publici parlamentari soţi sau rude de
gradul I.
(5) Procedura de constatare a incompatibilităţilor este stabilită prin Regulamentul
intern al funcţionarilor publici parlamentari din structurile de specialitate ale Camerei
Deputaţilor sau Senatului, aprobat de Biroul permanent al fiecărei Camere.
iii.Sancţiuni
ART. 67
Destituirea din funcţia publică parlamentară se dispune, prin ordin, de secretarul
general al Camerei Deputaţilor sau Senatului, după caz, şi se comunică
funcţionarului public parlamentar în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, în
următoarele cazuri:
a) ca sancţiune disciplinară aplicată pentru săvârşirea repetată a unor abateri
disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave;
b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcţionarul public
parlamentar nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile de la
data intervenirii cazului de incompatibilitate.
ART. 68
Raportul de serviciu încetează de drept în următoarele situaţii:
a) la data decesului;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii
funcţionarului public parlamentar;
c) dacă funcţionarul public parlamentar nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile
prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), d) şi e);
d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a actului administrativ de numire în
funcţie, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească
definitivă;
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e) când funcţionarul public parlamentar a fost condamnat printr-o hotărâre
judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori
pentru fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care îl face
incompatibil cu exercitarea unei funcţii publice, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea;
f) când funcţionarul public parlamentar a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă
prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate;
g) ca urmare a interzicerii exercitării funcţiei, ca măsură de siguranţă ori ca
pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin
care s-a dispus interdicţia;
h) la data expirării termenului pentru care a fost exercitată cu caracter temporar
funcţia publică.
V.1.36 Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în
sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25
ianuarie 2011
i. Conţinut
ART. 9
(1) Consiliul director al Agenţiei are în componenţă 9 membri, după cum urmează:
a) preşedinte;
b) 3 reprezentanţi ai aparatului de lucru al Guvernului;
c) un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
desemnat de ministru din rândul angajaţilor săi;
d) un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;
e) un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei ori medicinei,
desemnat de Ministerul Sănătăţii;
f) un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român;
g) un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român.
(2) Competenţele Consiliului director se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(3) Activitatea Consiliului director este condusă de un preşedinte care este şi
preşedintele Agenţiei.
(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.
(5) Membrii Consiliului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi vor
semna declaraţii de confidenţialitate şi conflict de interese.
(6) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi în şedinţe
extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin
două treimi din numărul membrilor săi.
(7) Convocarea Consiliului director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de
data şedinţei şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi şi documentaţia
necesară.
(8) Deciziile Consiliului director sunt adoptate cu votul a cel puţin două treimi din
numărul membrilor săi.
(9) Membrii Consiliului director, care participă la şedinţe, cu excepţia preşedintelui,
beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a
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preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare
a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a
preşedintelui.
ART. 44
(1) Perioada de suspendare începe de la data emiterii deciziei de suspendare.
(2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totală de
suspendare.
(3) În cazul întârzierii pronunţării deciziei de suspendare din motive neimputabile
sportivului, perioada de suspendare poate începe de la data prelevării probelor
biologice.
(4) Pe perioada suspendării, sportivii sau membrii personalului asistent suspendaţi
nu pot participa în nicio calitate în cadrul unei competiţii ori manifestări sportive.
(5) Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent care a fost
suspendat/suspendată încalcă dispoziţiile alin. (4), atunci perioada de suspendare
care a fost impusă iniţial va începe să curgă din nou de la data participării în cadrul
competiţiei sau manifestării sportive.
(6) Perioada de suspendare reînnoită conform alin. (5) poate fi redusă, însă aceasta
nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare impusă iniţial, dacă
sportivul sau persoana în cauză demonstrează lipsa neglijenţei semnificative.
(7) Pe perioada suspendării sportivii respectivi nu mai beneficiază, pentru activitatea
sportivă, de sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
ii.Procedura
* Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.

V.1.37 Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 407 din 10 mai 2006
i.Conţinut
ART. 69
(1) Personalului de probaţiune îi este interzis:
a) să aibă calitatea de comerciant persoană fizică;
b) să aibă calitatea de membru în organele de conducere, administrare sau control
la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit,
societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale ori regii
autonome;
c) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), personalul de probaţiune poate avea
calitatea de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi
civile profesionale constituite potrivit legii.
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ART. 70
(1) Personalul din serviciile de probaţiune poate participa la elaborarea de publicaţii,
articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice, la emisiuni audiovizuale, cu
excepţia celor cu caracter politic, precum şi la derularea unor programe de cooperare
naţională şi internaţională în domeniu.
(2) Personalul din serviciile de probaţiune poate participa la întocmirea unor proiecte
de acte normative şi strategii de dezvoltare instituţională, cu acordul directorului
direcţiei de specialitate.
(3) Consilierii de probaţiune, şefii serviciilor sau inspectorii de probaţiune pot fi
membri ai societăţilor ştiinţifice sau academice. Aceştia pot fi membri ai oricăror
persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, în afară de cele care
acţionează în domeniul probaţiunii şi protecţiei victimelor.
(4) Pentru activităţile prevăzute la alin. (2), personalul din serviciile de probaţiune nu
poate fi remunerat suplimentar.
(5) Personalul de probaţiune poate ocupa funcţii sau îndeplini activităţi în domeniul
didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.
(6) Personalul de probaţiune poate ocupa funcţii sau îndeplini activităţi şi în alte
domenii, în specialitatea diplomei de licenţă prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. f), care nu
sunt în legătură cu atribuţiile exercitate în calitate de personal de probaţiune din fişa
postului.
(7) Personalul de probaţiune este obligat să înştiinţeze Direcţia de probaţiune cu
privire la ocuparea unor funcţii prin cumul ori cu privire la îndeplinirea unor activităţi,
în condiţiile alin. (5) şi (6), pentru verificarea respectării prevederilor referitoare la
incompatibilităţi şi interdicţii.
ART. 711
(1) Personalul de probaţiune este în conflict de interese dacă se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor
cu privire la persoane aflate în evidenţa serviciului de probaţiune cu care are relaţii cu
caracter patrimonial;
b) interesele sale patrimoniale, ale soţului, ale rudelor sale ori ale afinilor săi până
la gradul IV inclusiv pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea
funcţiei.
(2) Prevederile art. 71 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
ii.Procedura
ART. 71
(1) Consilierul de probaţiune sau şeful serviciului, care este soţ sau rudă de până la
gradul IV inclusiv cu persoana aflată în evidenţa serviciului sau cu victima infracţiunii,
nu va putea exercita nici una dintre atribuţiile specifice funcţiei în legătură cu acea
persoană.
(2) Inspectorul de probaţiune care este soţ sau rudă de până la gradul IV inclusiv cu
consilierul de probaţiune sau şeful serviciului nu va putea exercita nici una dintre
atribuţiile specifice funcţiei în legătură cu acea persoană.
(21) Inspectorul de probaţiune care a participat la realizarea unei inspecţii într-un
serviciu de probaţiune nu va putea să facă parte din comisia de cercetare a abaterilor
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disciplinare constituită pentru a cerceta fapte constatate cu ocazia desfăşurării acelei
inspecţii.
(3) Persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) sau (21) este
obligată să îl înştiinţeze în scris despre aceasta pe şeful ierarhic superior, în termen
de maximum 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă de existenţa situaţiei de
incompatibilitate.
(4) În cazul prevăzut la alin. (3), şeful ierarhic superior va lua măsuri urgente pentru
desemnarea altei persoane responsabile.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.38 Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 294 din 6 mai 2009
i. Conţinut
ART. 16
(5) Membrii consiliului de administraţie, care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau
rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă
dezbaterii consiliului de administraţie, nu pot participa la dezbateri şi nici la adoptarea
hotărârilor.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.39 Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 470 din 31 mai 2006
i.Conţinut
ART. 22
(1) Consiliul de administraţie al administratorului decide asupra politicii de investiţii şi
asupra politicii financiare a fondului de pensii facultative, precum şi asupra oricăror
alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare avizat de
Comisie.
(2) Administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai
directoratului, după caz, trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de legislaţia privind
societăţile comerciale, precum şi următoarele condiţii:
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a) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior;
b) să aibă experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul investiţiilor,
financiar, juridic, bancar sau de asigurări;
c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o
îndeplinească.
(3) Membrii consiliului de administraţie sau ai comitetului de direcţie, după caz,
trebuie să aibă conduita morală şi profesională corespunzătoare funcţiei şi să
îndeplinească cel puţin următoarele cerinţe:
a) să nu fi fost sancţionaţi de către autorităţi române sau străine din domeniul
financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar sau, la data
depunerii cererii de autorizare, cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de
activităţi;
b) să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi comerciale române sau
străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment în
ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului;
c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat
obligaţiile materiale şi financiare faţă de terţi la momentul încetării activităţii societăţii
respective;
d) să nu aibă menţiuni în cazierele judiciar şi fiscal.
ART. 23
(1) Administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai
directoratului, după caz, al unui administrator nu pot fi membri în organele de
conducere ale:
a) altor administratori de fonduri de pensii facultative sau ale persoanelor afiliate
acestora;
b) depozitarului fondului de pensii facultative sau persoanelor afiliate acestuia;
c) organizaţiilor sindicale şi patronale.
(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanelor care au raporturi de
muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entităţile prevăzute la acelaşi
alineat.
Art. 97
(1) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o
convinge să adere sau să rămână participant la un fond de pensii facultative.
(2) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui angajator sau unor persoane
afiliate acelui angajator, cu scopul de a-l recompensa sau de a-l determina să
convingă ori să solicite angajaţilor săi să adere la un anumit fond de pensii
facultative.
(3) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui sindicat sau altei entităţi
colective ori unor persoane afiliate acelui sindicat sau entităţi, cu scopul de a-l
răsplăti sau de a-l determina să convingă ori să solicite membrilor săi să adere la un
anumit fond de pensii facultative.
(4) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale fundaţiilor, asociaţiilor de orice tip,
partidelor politice, patronatelor sau oricăror structuri asociative, cu scopul de a le
răsplăti sau de a le determina să convingă ori să solicite membrilor lor să adere la un
anumit fond de pensii facultative.
ii Procedură
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ART. 84
Comisia verifică îndeplinirea obligaţiei administratorilor de investire prudenţială a
activelor fondurilor de pensii facultative, cu respectarea, în principal, a următoarelor
reguli:
a) investirea în interesul participanţilor şi al beneficiarilor, iar în cazul unui conflict
potenţial de interese, administratorul care gestionează activele fondurilor de pensii
facultative trebuie să adopte măsuri ca investirea să se facă numai în interesul
acestora;
b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi
profitabilitatea lor, iar cele deţinute pentru acoperirea Fondului de garantare se
investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii şi duratei drepturilor cuvenite
participanţilor şi beneficiarilor;
c) investirea în instrumente tranzacţionate pe o piaţă reglementată, astfel cum este
prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în
care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficientă a
activelor;
e) activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenţa
excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale şi concentrări
de riscuri pe ansamblul activelor.
ART. 98
(1) Administratorilor, depozitarilor, angajatorilor, precum şi persoanelor afiliate lor le
este interzis:
a) să transmită informaţii eronate, incomplete sau care pot crea o impresie falsă,
să emită pretenţii ori să facă afirmaţii, inclusiv prin publicitate sau prin alte forme
promoţionale ori în informaţiile scrise care sunt distribuite participanţilor sau
potenţialilor participanţi, despre un prospect al schemei de pensii facultative, despre
un fond de pensii facultative sau despre administratorul acestuia;
b) să facă, în faţa participanţilor sau a potenţialilor participanţi, afirmaţii ori
previziuni despre evoluţia investiţiilor unui fond de pensii facultative, altfel decât în
forma şi în modul prevăzute în normele adoptate de Comisie.
(2) În cazul în care Comisia constată că informaţiile sunt susceptibile de a induce în
eroare, aceasta poate interzice publicarea şi distribuirea acestora şi obligă la
publicarea rectificării în termen de 30 de zile calendaristice de la constatare.
ART. 99
(1) Comisia emite norme cu privire la informaţiile conţinute în reclame sau în
materiale promoţionale în legătură cu un prospect al schemei de pensii facultative.
(2) Comisia emite norme care să prevadă orice alte obligaţii privind marketingul
prospectelor schemelor de pensii facultative.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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V.1.40 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
publicată în Monitorul Oficial nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 16
(1) A.N.R.S.C. este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de
un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi revocaţi de primulministru la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative.
(2) Calităţii de preşedinte şi, respectiv, de vicepreşedinte al A.N.R.S.C. le sunt
aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiilor de secretar de stat şi, respectiv, de
subsecretar de stat. Aceste calităţi sunt, de asemenea, incompatibile cu exercitarea,
direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, precum şi participarea la
administrarea sau la conducerea unor operatori.
(…)
(4) Preşedintele şi vicepreşedintele se revocă de către autoritatea care i-a numit
pentru neîndeplinirea mandatului, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi sau
pentru condamnare penală prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
ART. 19
(1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariaţi angajaţi pe bază de contract
individual de muncă. Calitatea de salariat al A.N.R.S.C. este incompatibilă cu
exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial din domeniul serviciilor
comunitare de utilităţi publice, precum şi cu participarea la administrarea sau la
conducerea unor operatori din acest domeniu.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
*Întrucât îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă (astfel cum rezultă din
prevederile art. 19 alin. 1), personalului A.N.R.S.C. îi sunt aplicabile dispoziţiile procedurale din Legea
nr. 53/2003 privind Codul muncii (art. 247 şi următoarele).
iii. Sancţiuni
ART. 16
(3) Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii:
(…)
e) la apariţia unei incompatibilităţi prevăzute de lege;
f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit.
(4) Preşedintele şi vicepreşedintele se revocă de către autoritatea care i-a numit
pentru neîndeplinirea mandatului, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi sau
pentru condamnare penală prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

ART. 19
(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C. se
stabilesc, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, prin fişa postului.
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* Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice a fost aprobat prin H.G. nr. 671/2007)
(…)
(4) Angajarea, promovarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de
muncă ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu
reglementările legale în vigoare, cu prevederile regulamentului de organizare şi
funcţionare şi ale contractului colectiv de muncă şi se aprobă prin decizie a
preşedintelui, în condiţiile legii.
V.1.41 Legea nr. 120/2006 – Legea monumentelor de for public publicată
în Monitorul Oficial nr. 403 din 10 mai 2006, cu modificările şi completările
ulterioare
i. Conţinut
ART. 6
(1) Se constituie şi funcţionează Comisia Naţională pentru Monumentele de For
Public, ca organism de specialitate al Ministerului Culturii şi Cultelor, în domeniul
monumentelor de for public.
(2) Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public este formată din 11
membri, artişti, arhitecţi, urbanişti ori specialişti din domeniul artelor vizuale şi/sau
critici de artă recunoscuţi pentru competenţa profesională şi probitatea morală.
(3) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al Comisiei Naţionale
pentru Monumentele de For Public va semna o declaraţie de imparţialitate, conform
anexei la prezenta lege.
(4) Numirea membrilor Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public se
face la propunerea Academiei Române, a asociaţiilor profesionale de specialitate, a
instituţiilor de învăţământ superior de specialitate şi a instituţiilor publice de
specialitate, prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pentru un
mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată. (…)
ART. 7
(1) La propunerea Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public, ministrul
culturii şi cultelor înfiinţează, prin ordin, până la 15 comisii zonale pentru
monumentele de for public, care vor exercita, pentru localităţile rurale din teritoriul de
competenţă, atribuţiile delegate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For
Public.
(…)
(3) Fiecare comisie zonală este formată din 11 membri, artişti, arhitecţi, urbanişti ori
specialişti din domeniul artelor vizuale şi/sau critici de artă, recunoscuţi pentru
competenţă profesională şi probitate morală, care sunt reprezentativi pentru zona
respectivă.
(4) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al comisiei zonale
pentru monumentele de for public va semna o declaraţie de imparţialitate, conform
anexei.
ANEXA 1 DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
(extras)
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Subsemnatul/Subsemnata .................................................., în calitate de membru
al Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public/Comisiei Zonale
..................., declar pe propria răspundere că nici eu, nici rudele ori afinii mei până la
gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în
legătură cu acordarea unei subvenţii pentru realizarea unui monument de for public
avizat de comisie.
(…)
Semnătura .........................
Data .....................
ii. Procedură
ANEXA 1 DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
(extras)
(…)
Confirm că în situaţia în care descopăr, în cursul acţiunii de avizare, că mă aflu în
această situaţie, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage.
*în cazul în care un membru al Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public sau, după
caz, al comisiei zonale, deşi se află într-un conflict de interese, nesocoteşte obligaţia de a se retrage din
comisie, devin incidente dispoziţiile art. 2531 Cod penal, referitoare la conflictul de interese, deoarece
acesta este funcţionar public în sensul legii penale. Astfel, potrivit art. 147 alin. 1 Cod penal, prin
"funcţionar public" se înţelege „orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu,
indiferent cum a fost investită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi
dintre cele la care se referă art. 145.
iii. Sancţiuni
(…)
Sub sancţiunea aplicabilă infracţiunii de fals în declaraţii, declar că am verificat datele
din prezenta declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar completă
şi corectă.
V.1.42 Legea nr. 446 din 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populaţiei
pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 990 din 12
decembrie 2006
i. Conţinut
ART. 5
(1) Pe timpul îndeplinirii serviciului militar cetăţenilor le este interzis să desfăşoare
activităţi politice în unităţile militare.
(2) Autorităţile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor
privind sistemul electoral şi partidele politice.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
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iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.43 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 1 din
3 ianuarie 2008
i. Conţinut
ART. 36
(1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent
personal persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;
b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei de asistent personal;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe
baza unui examen medical de specialitate;
e) a absolvit cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu, cu excepţia
rudelor şi afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav,
precum şi cu excepţia soţului sau soţiei, după caz; în situaţii excepţionale, la
propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a
cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana care urmează să
îndeplinească funcţia de asistent personal, Autoritatea Naţională pentru Persoanele
cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condiţiilor de studii şi în cazul
altor persoane.
(2) Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de
concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului
cu handicap, de până la 7 ani.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.44 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 618 din 18 iulie 2006
i.Conţinut
ART. 75
Insolvenţa
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(…) (11) În caz de neadoptare în termenul prevăzut la alin. (10),
administratorul va propune judecătorului-sindic emiterea hotărârii de preluare a
atribuţiilor de ordonator principal de credite de către administrator.
(12) Administratorul va monitoriza respectarea planului de redresare a
insolvenţei.
(13) În caz de nerespectare a planului de redresare a insolvenţei,
administratorul va propune judecătorului-sindic suspendarea atribuţiilor de ordonator
principal de credite şi emiterea hotărârii de preluare a atribuţiilor de ordonator de
credite de către administrator.
(14) Ordonatorului principal de credite şi autorităţii deliberative a unităţii
administrativ-teritoriale le este interzisă exercitarea oricăror atribuţii cu implicaţii
financiare pe toată perioada gestionării situaţiei de insolvenţă, conform prevederilor
alin. (11) - (13), atribuţii care se exercită exclusiv de administratorul numit în condiţiile
alin. (6), (11) sau (13).
(15) În cazul în care se constată încetarea stării de insolvenţă prevăzute la
alin. (1), judecătorul-sindic, la propunerea administratorului, va pronunţa o sentinţă
de închidere a procedurii de insolvenţă a unităţii administrativ-teritoriale.
Administratorul are obligaţia de a notifica sentinţa de închidere a procedurii de
insolvenţă ordonatorului principal de credite, creditorilor şi oricăror persoane
interesate.(…)
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială
iii.Sancţiuni
ART. 77
Infracţiuni şi pedepse
(1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:
(…) e) exercitarea oricăror atribuţii cu implicaţii financiare pe toată perioada
gestionării situaţiei de insolvenţă, conform prevederilor art. 75 alin. (11) - (13), de
către ordonatorul principal de credite sau de către autoritatea deliberativă a unităţii
administrativ-teritoriale aflate în procedură de insolvenţă.
(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) se pedepsesc cu închisoare de
la o lună la 3 luni sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar infracţiunile
prevăzute la alin. (1) lit. b) şi e) se pedepsesc cu închisoare de la un an la 3 ani sau
cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.
V.1.45 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu
modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 171
(1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse de
un director coordonator, care este ajutat de directori coordonatori adjuncţi.
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(2) Persoanele care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (1) sunt numite prin
act administrativ al ministrului sănătăţii, în urma evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor
manageriale, în condiţiile legii.
(3) Funcţiile prevăzute la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management
încheiat cu ministrul sănătăţii, pe o perioadă de maximum 4 ani.
(4) Funcţiile de director coordonator şi director coordonator adjunct sunt
incompatibile cu:
a) exercitarea oricăror altor funcţii remunerate, neremunerate sau/şi
indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul didactic, al cercetării
ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în domeniul medical, desfăşurate în afara
programului normal de lucru şi care nu au legătură cu funcţia deţinută;
b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de conducere,
inclusiv cele neremunerate;
c) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau
patronale de profil.
(5) Constituie conflict de interese deţinerea de către directorul coordonator sau
directorul coordonator adjunct de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi
comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu
direcţia de sănătate publică la care persoana în cauză exercită funcţia de director
coordonator sau director coordonator adjunct.
(6) Prevederile alin. (5) se aplică şi în cazul în care părţile sociale, acţiunile sau
interesele sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea ai
directorului coordonator sau ai directorului coordonator adjunct. (15) Funcţia de
manager general este incompatibilă cu:
a) exercitarea unor funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori
judecătoreşti, pe toată durata mandatului, precum şi cu deţinerea de orice alte funcţii
salarizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical desfăşurate în
aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie
literar-artistică;
b) deţinerea mai multor funcţii de manager salarizate sau nesalarizate;
c) deţinerea unei funcţii de conducere salarizate în cadrul Colegiului
Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului
Farmaciştilor din România, Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
sau al filialelor locale ale acestora ori al organizaţiilor sindicale de profil.
(…)
(16) Constituie conflict de interese deţinerea de părţi sociale sau de acţiuni de către
membrii comitetului director personal ori de către rudele şi afinii lor până la gradul al
IV-lea inclusiv la societăţi comerciale sau organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii comerciale cu serviciul de ambulanţă respectiv.
(7) Dacă directorul coordonator sau directorul coordonator adjunct se află în stare de
incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele
de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariţia
acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept, iar
Ministerul Sănătăţii poate cere persoanelor în cauză despăgubiri, conform clauzelor
contractului de management.
ART. 111
(1) Conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti este
formată din:
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a) manager general, care poate fi medic, economist sau jurist cu studii în
management;
b) un comitet director format din managerul general, directorul medical,
directorul economic, directorul tehnic şi asistentul-şef.
(…)
(15) Funcţia de manager general este incompatibilă cu:
a) exercitarea unor funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori
judecătoreşti, pe toată durata mandatului, precum şi cu deţinerea de orice alte funcţii
salarizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical desfăşurate în
aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie
literar-artistică;
b) deţinerea mai multor funcţii de manager salarizate sau nesalarizate;
c) deţinerea unei funcţii de conducere salarizate în cadrul Colegiului
Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului
Farmaciştilor din România, Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
sau al filialelor locale ale acestora ori al organizaţiilor sindicale de profil.
(16) Constituie conflict de interese deţinerea de părţi sociale sau de acţiuni de către
membrii comitetului director personal ori de către rudele şi afinii lor până la gradul al
IV-lea inclusiv la societăţi comerciale sau organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii comerciale cu serviciul de ambulanţă respectiv.
ART. 175
(1) Autorizaţia sanitară de funcţionare se emite în condiţiile stabilite prin normele
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi dă dreptul spitalului să
funcţioneze. După obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, spitalul intră, la
cerere, în procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o
perioadă mai mare de 5 ani. Neobţinerea acreditării în termen de 5 ani de la emiterea
autorizaţiei de funcţionare conduce la desfiinţarea spitalului în cauză.
(2) Acreditarea garantează faptul că spitalele funcţionează la standardele stabilite
potrivit prezentului titlu, privind acordarea serviciilor medicale şi conexe actului
medical, certificând calitatea serviciilor de sănătate în conformitate cu clasificarea
spitalelor, pe categorii de acreditare.
(3) Acreditarea se acordă de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, instituţie
cu personalitate juridică, ce funcţionează în coordonarea primului-ministru, finanţată
din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
(4) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei
Naţionale de Acreditare a Spitalelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Sănătăţii Publice.
(5) Din Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor vor face parte reprezentanţi ai
Preşedinţiei, Guvernului, Academiei Române, Colegiului Medicilor din România,
Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România. Membrii Comisiei Naţionale
de Acreditare a Spitalelor, precum şi rudele sau afinii acestora până la gradul al IVlea inclusiv sunt incompatibili cu calitatea de membru în organele de conducere ale
spitalelor şi nu pot deţine cabinete sau clinici private.
(…)
ART. 180
(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:
a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi
indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi
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unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literarartistică;
b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager,
inclusiv cele neremunerate;
c) exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de
conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;
d) exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau
patronale de profil.
(2) Constituie conflict de interese deţinerea de către manager persoană fizică,
manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părţi sociale,
acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care
stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau
intenţionează să exercite funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în
cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către
rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză.
(3) Incompatibilităţile şi conflictul de interese sunt aplicabile atât persoanei fizice, cât
şi reprezentantului desemnat al persoanei juridice care exercită sau intenţionează să
exercite funcţia de manager de spital.
(4) Dacă managerul selectat prin concurs ori reprezentantul desemnat al persoanei
juridice selectate în urma licitaţiei publice se află în stare de incompatibilitate sau în
conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de
conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariţia acestora. În caz contrar,
contractul de management este reziliat de plin drept. Ministerul Sănătăţii sau, după
caz, ministerul, instituţia publică sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul
general al municipiului Bucureşti sau preşedintele consiliului judeţean, după caz,
semnatare ale contractului de management, vor putea cere persoanelor în cauză
despăgubiri, conform clauzelor contractului de management.
(5) Persoanele care îndeplinesc funcţia de manager pot desfăşura activitate medicală
în instituţia respectivă.
ART. 183
(1) În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director,
format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar
pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri.
(…)
(9) Dispoziţiile art. 180 alin. (1) lit. b) - d) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 180
alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplică şi persoanelor care ocupă funcţii
specifice comitetului director.
ART. 184
(1) Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de
un şef de secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii se
ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, organizat conform
normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
(2) În spitalele publice funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, farmacist-şef,
asistent medical şef sunt funcţii de conducere şi vor putea fi ocupate numai de
medici, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti sau, după caz, asistenţi medicali, cu
o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă.
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(3) Şefii de secţie au ca atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a
îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspund de calitatea actului
medical, precum şi atribuţiile asumate prin contractul de administrare.
(4) La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical vor
încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de
administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de
performanţă asumaţi. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în
situaţia neîndeplinirii indicatorilor de performanţă asumaţi poate înceta înainte de
termen. Dacă şeful de secţie, de laborator sau de serviciu medical selectat prin
concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este
obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile de la apariţia acestora. În caz
contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.
(5) Calitatea de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu medical este
compatibilă cu funcţia de cadru didactic universitar.
(6) În secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale clinice funcţia de şef de secţie, şef
de laborator sau şef de serviciu medical se ocupă de cadrul didactic recomandat de
senatul instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu avizul managerului
spitalului şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor
administraţiei publice locale.
(7) În cazul în care contractul de administrare, prevăzut la alin. (4), nu se semnează
în termen de 7 zile de la data stabilită de manager pentru încheierea acestuia, se va
constitui o comisie de mediere numită prin decizie a consiliului de administraţie. În
situaţia în care conflictul nu se soluţionează într-un nou termen de 7 zile, postul va fi
scos la concurs, în condiţiile legii.
(8) Pentru secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale clinice, în care nu există cadru
didactic cu grad de predare, precum şi pentru secţiile, laboratoarele şi serviciile
medicale neclinice condiţiile de participare la concurs vor fi stabilite prin ordin al
ministrului sănătăţii publice, iar în cazul spitalelor aparţinând ministerelor sau
instituţiilor cu reţea sanitară proprie condiţiile de participare la concurs vor fi stabilite
prin ordin al ministrului, respectiv prin decizie a conducătorului instituţiei, cu avizul
Ministerului Sănătăţii Publice. În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun
candidat în termenul legal, managerul spitalului public va delega o altă persoană în
funcţia de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu medical, pe o perioadă
de până la 6 luni, interval în care se vor repeta procedurile prevăzute la alin. (1).
(81) În cazul spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale,
condiţiile de participare la concursul prevăzut la alin. (8) se stabilesc prin act
administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al
municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz.
(9) Şeful de secţie, şeful de laborator şi şeful serviciului medical vor face publice, prin
declaraţie pe propria răspundere, afişată pe site-ul spitalului şi al autorităţii de
sănătate publică sau pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice ori, după caz, al
Ministerului Transportului pentru unităţile sanitare subordonate acestuia, legăturile de
rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat în secţia, laboratorul
sau serviciul medical pe care îl conduc.
(91) Prevederile alin. (9) se aplică în mod corespunzător şi în cazul spitalelor publice
din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale.
(10) Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta de 65 de ani după dobândirea
funcţiei de conducere, care fac parte din comitetul director al spitalului public sau
exercită funcţia de şef de secţie, şef de laborator ori şef de serviciu medical, vor fi
pensionaţi conform legii. Medicii în vârstă de 65 de ani nu pot participa la concurs şi

127

nu pot fi numiţi în niciuna dintre funcţiile de conducere, care fac parte din comitetul
director al spitalului public sau şef de secţie, şef de laborator ori şef de serviciu
medical.
ART. 310
(1) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale
caselor de asigurări, precum şi personalul angajat al acestor case de asigurări,
indiferent de nivel, nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii
Publice, autorităţilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul
de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond, unităţilor
sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul CMR, colegiilor
judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul CMDR, colegiilor
judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul CFR,
colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor
centrale şi locale ale OAMMR, organizaţiilor centrale şi locale ale OBBC sau funcţii în
cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatură
medicală. Personalului din cadrul CNAS şi caselor de asigurări, cu statut de
funcţionar public, îi sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Constituie conflict de interese deţinerea de către membrii Consiliului de
administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări,
precum şi de către personalul angajat al acestor case de asigurări de părţi sociale,
acţiuni sau interese la furnizori care stabilesc relaţii contractuale cu casele de
asigurări de sănătate. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care astfel de părţi
sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţ, soţie, rudele sau afinii până la
gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză.
(3) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale
caselor de asigurări care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul
al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului
de administraţie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administraţie şi nici la
adoptarea hotărârilor.
(4) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi se află în una dintre
incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) vor opta pentru una dintre funcţiile ocupate în
termen de 30 de zile.
ART. 379
(1) Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele
prevăzute la art. 370 care îndeplinesc următoarele condiţii:
(…)
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau
incompatibilitate prevăzute de prezenta lege;
(…)
e) prin excepţie de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională
de servicii, medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 370 lit. b), d) sau f)
trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii Publice cu privire la prestarea temporară
sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe
această perioadă la Colegiul Medicilor din România.
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ART. 382
Este nedemn de a exercita profesia de medic:
a) medicul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a
unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea
profesiei de medic şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia,
pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.
ART. 383
(1) Exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu:
a) calitatea de angajat sau colaborator al unităţilor de producţie ori de
distribuţie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
b) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru
exercitarea profesiei medicale.
(2) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei.
(3) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul este
obligat să anunţe colegiul al cărui membru este.
(4) La solicitarea medicului, la sesizarea oricărei persoane, instituţii sau autorităţi
interesate, preşedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o
comisie specială, pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 medici primari, pentru a
confirma sau a infirma situaţia de incompatibilitate.
ART. 441
(1) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale
Colegiului Medicilor din România, atât la nivel naţional, cât şi teritorial, medicii care
deţin funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv al
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, al structurilor deconcentrate ale
acestuia ori în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al caselor judeţene
de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, al patronatelor şi sindicatelor
profesionale, precum şi orice fel de funcţii de demnitate publică.
(2) Medicii pentru care, în timpul mandatului de membru al organelor de conducere, a
survenit situaţia de incompatibilitate sunt suspendaţi din funcţie. Suspendarea
durează până la încetarea situaţiei de incompatibilitate sau până la expirarea
mandatului.
ART. 445
(1) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de
adunarea generală a colegiului, iar membrii Comisiei superioare de disciplină vor fi
aleşi de Adunarea generală naţională.
(2) Membrii comisiilor de disciplină vor fi aleşi din rândul medicilor primari cu o
vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5
ani.
(3) Funcţia de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă
funcţie în cadrul Colegiului Medicilor din România.
ART. 466
(1) Medicii care ocupă funcţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului
Sănătăţii Publice, în cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti, în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi, respectiv, în cadrul
caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cei
din cadrul ministerelor sau instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii pot desfăşura
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în afara programului normal de lucru, în condiţiile legii, activităţi profesionale, potrivit
calificării pe care o deţin. Prevederile se aplică, cu respectarea reglementărilor legale
referitoare la conflictul de interese şi incompatibilităţi stabilite pentru sistemul sanitar,
iar activităţile profesionale se desfăşoară exclusiv în unităţi sanitare private.
(2) Medicilor prevăzuţi la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 35
alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 476
(1) Profesia de medic dentist se exercită pe teritoriul României de persoanele
prevăzute la art. 469 care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţin un titlu oficial de calificare în medicina dentară prevăzut de
prezenta lege;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau
incompatibilitate prevăzute de prezenta lege;
c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de
medic dentist;
d) sunt membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România;
e) prin excepţie de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională
de servicii, medicii dentişti care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 469 lit. b), d) şi f)
trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii Publice cu privire la prestarea temporară
sau ocazională de servicii medico-dentare pe teritoriul României şi să fie înregistraţi
pe această perioadă la Colegiul Medicilor Dentişti din România.
(2) Medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi pe
teritoriul României, precum şi medicii dentişti care întrunesc condiţiile prevăzute la
art. 469 lit. c) şi e) exercită profesia de medic dentist cu aceleaşi drepturi şi obligaţii
ca şi medicii dentişti cetăţeni români membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din
România.
ART. 481
Este nedemn de a exercita profesia de medic dentist:
a) medicul dentist care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu
intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de
exercitarea profesiei de medic dentist şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) medicul dentist căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita
profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.
ART. 482
(1) Exercitarea profesiei de medic dentist este incompatibilă cu:
a) calitatea de angajat sau colaborator al unităţilor de producţie ori
distribuţie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnică
dentară;
b) exercitarea în calitate de medic dentist, în mod nemijlocit, de acte şi
fapte de comerţ;
c) orice ocupaţie de natură a aduce atingere demnităţii profesionale de
medic dentist sau bunelor moravuri;
d) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru
exercitarea acestei profesii, atestată ca atare prin certificat medical eliberat de
comisia de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
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e) folosirea cu bună ştiinţă a cunoştinţelor medico-dentare în defavoarea
sănătăţii pacientului sau în scop criminal.
(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) fac activităţile de prevenţie de medicină
dentară.
(3) La solicitarea medicului dentist în cauză sau la sesizarea oricărei persoane sau
autorităţi/instituţii interesate, preşedintele colegiului din care face parte medicul
dentist respectiv poate constitui o comisie, special instituită pentru fiecare caz în
parte, alcătuită din 3 medici dentişti primari, pentru a confirma sau infirma situaţia de
incompatibilitate prevăzută la alin. (1) lit. a) - c) sau e). În cazurile prevăzute la alin.
(1) lit. d) acesta poate solicita organelor în drept confirmarea sau infirmarea stării de
incompatibilitate.
(4) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei.
(5) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul dentist
este obligat să anunţe colegiul teritorial al cărui membru este.
ART. 516
(1) Alegerea organelor de conducere de la nivel teritorial sau naţional se face
conform Regulamentului electoral aprobat de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor
Dentişti din România.
(2) Funcţiile în biroul executiv al colegiilor teritoriale, în Biroul executiv naţional şi în
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România sunt incompatibile cu:
a) funcţia corespunzătoare dintr-un patronat/sindicat profesional;
b) funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi
ministerelor cu reţea sanitară proprie, autorităţilor de sănătate publică teritoriale,
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi caselor judeţene de asigurări de
sănătate.
ART. 519
(1) Conducerea Colegiului Medicilor Dentişti din România, la nivel naţional, se
exercită de către:
a) Adunarea generală naţională;
b) Consiliul naţional;
c) Biroul executiv naţional.
(2) Biroul executiv naţional şi preşedintele acestuia, aleşi de Adunarea generală
naţională, sunt de drept organele de conducere ale Consiliului naţional al Colegiului
Medicilor Dentişti din România.
(3) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale
Colegiului Medicilor Dentişti din România, atât la nivel naţional, cât şi teritorial,
medicii dentişti care deţin funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii
Publice, respectiv ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, structurilor
deconcentrate ale acestora ori în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
caselor judeţene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului Bucureşti,
patronatelor şi sindicatelor profesionale, precum şi orice fel de funcţii de demnitate
publică.
(4) Medicii dentişti pentru care, în timpul mandatului de membru al organelor de
conducere, a survenit situaţia de incompatibilitate sunt suspendaţi din funcţie.
Suspendarea durează până la încetarea situaţiei de incompatibilitate sau până la
expirarea mandatului.
ART. 560
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(1) Profesia de farmacist poate fi exercitată pe teritoriul României de persoanele
prevăzute la art. 553, care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţin un titlu oficial de calificare în farmacie, prevăzut de lege;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau
incompatibilitate prevăzute de prezenta lege;
ART. 562
Este nedemn să exercite profesia de farmacist:
a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească
pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii, în
împrejurări legate de exercitarea profesiei de farmacist, şi pentru care nu a intervenit
reabilitarea;
b) farmacistul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita
profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sau disciplinară.
ART. 563
(1) Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibilă cu:
a) profesia de medic;
b) oricare ocupaţie de natură a aduce atingere demnităţii profesiei de
farmacist sau bunelor moravuri, conform Codului deontologic al farmacistului;
c) starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru
exercitarea profesiei de farmacist.
(2) În termen de 10 zile de la naşterea situaţiei de incompatibilitate, farmacistul este
obligat să anunţe colegiul al cărui membru este.
(3) Preşedintele colegiului din care face parte farmacistul poate desemna o comisie
special constituită pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 farmacişti primari, pentru
a confirma sau a infirma situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b).
În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), acesta poate solicita organelor în drept
confirmarea sau infirmarea stării de incompatibilitate.
(4) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă de drept calitatea de membru al
Colegiului Farmaciştilor din România şi dreptul de exerciţiu al profesiei.
ART. 564
(1) Farmaciştii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 553 exercită profesia pe
baza certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, avizat anual
pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională,
valabilă pentru anul respectiv.
(2) Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România are valabilitate pe
toată durata de exercitare a profesiei, în cazul în care nu intervin situaţiile prevăzute
la art. 562 şi 563 sau nu se produc abateri sancţionate de lege cu suspendarea sau
interdicţia exercitării profesiei.
(…)
ART. 612
(1) Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale
Colegiului Farmaciştilor din România, atât la nivel naţional, cât şi teritorial, farmaciştii
care deţin funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv al
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, al structurilor deconcentrate ale
acestuia ori în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al caselor judeţene
de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, al patronatelor şi sindicatelor
profesionale, precum şi orice fel de funcţii de demnitate publică.
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(2) Farmaciştii pentru care pe timpul exercitării mandatului de membru al organelor
de conducere a survenit situaţia de incompatibilitate pierd de drept mandatul
încredinţat, urmând ca locul rămas vacant să fie ocupat, după caz, de primul membru
aflat pe lista supleanţilor sau prin organizarea unei noi alegeri.
(3) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial şi naţional, cu
excepţia mandatului de membru în Adunarea generală a farmaciştilor şi Adunarea
generală naţională, este de maximum două mandate succesive.
ART. 616
(1) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de către
adunarea generală judeţeană, respectiv de cea a municipiului Bucureşti, iar membrii
Comisiei superioare de disciplină vor fi aleşi de către Adunarea generală naţională.
(2) Membrii comisiilor de disciplină vor fi aleşi din rândul farmaciştilor cu o vechime
de peste 7 ani în profesie şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
(3) Funcţia de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă
funcţie în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România.
(…)
ii.Procedură
ART. 386
(1) În cazul în care un medic îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o
situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din
România atestă competenţa profesională a acestuia, în vederea reluării activităţii
medicale.
(2) Procedura privind modalităţile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului
profesional se stabileşte de către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din
România.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi medicilor cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei
Elveţiene, stabiliţi în România.
ART. 479
(1) În cazul în care un medic dentist îşi întrerupe activitatea profesională sau se află
într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor
Dentişti din România va reatesta competenţa profesională a acestuia în vederea
reluării activităţii medico-dentare.
(2) Procedura privind modalităţile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului
profesional se stabileşte de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din
România, conform Codului deontologic al medicului dentist şi Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi medicilor dentişti cetăţeni ai unui stat membru al
Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai
Confederaţiei Elveţiene stabiliţi pe teritoriul României.
iii. Sancţiuni
ART. 1833
(1) Contractul de management şi, respectiv, contractul de administrare încetează în
următoarele situaţii:
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(…)
d) la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese
prevăzute de lege;
e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de
incompatibilitate ori de conflict de interese;
(…)
ART. 398
Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, autorităţile competente române vor
retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele prevăzute la art. 396 alin. (2)
lit. c), eliberate medicilor care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 370 lit. a), c) şi e),
precum şi medicilor stabiliţi în România care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 370
lit b), d) şi f), în cazul în care acestora li se aplică sancţiunile prevăzute de lege cu
suspendarea sau interdicţia exercitării profesiei.
Art. 447
Sancţiunile disciplinare sunt:
(…)
e) interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale pe o perioadă de la
o lună la un an;
(…)
ART. 494
Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, autorităţile competente române vor
retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentele prevăzute la art. 492 alin. (2)
lit. c) eliberate medicilor dentişti care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 469 lit. a),
c) şi e), precum şi medicilor dentişti stabiliţi în România care întrunesc condiţiile
prevăzute la art. 469 lit. b), d) şi f), în cazul în care acestora li se aplică sancţiunile
prevăzute de lege cu suspendarea sau interdicţia exercitării profesiei.
ART. 531
(1) Sancţiunile disciplinare sunt:
(…)
d) interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medico-dentare pe o
perioadă de la o lună la 6 luni;
e) retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(2) Retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România
operează de drept pe durata stabilită prin hotărâre definitivă de instanţele
judecătoreşti cu privire la interzicerea exercitării profesiei.
V.1.46 Legea nr. 33/2007, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru Parlamentul European, republicată în Monitorul Oficial al României nr.
672 din 31 august 2012
i. Conţinut
ART. 8
(1) Cetăţenii români care fac parte din următoarele categorii: judecătorii Curţii
Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi
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alte categorii de funcţionari publici, inclusiv cei cu statut special, stabilite prin lege
organică, nu pot fi aleşi ca membri din România în Parlamentul European.
(2) Persoanele eligibile comunitar care fac parte din categorii similare celor
prevăzute la alin. (1), în statele ai căror cetăţeni sunt, nu pot fi aleşi ca membri din
România în Parlamentul European.
ART. 9
(1) Fără a aduce atingere incompatibilităţilor prevăzute de Actul din 1976 privind
alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, cu modificările
ulterioare, calitatea de membru al Parlamentului European este incompatibilă cu
calitatea de deputat sau senator în Parlamentul României, de membru al Guvernului
României, cu funcţiile prevăzute la art. 81 şi 82 din cartea I titlul IV cap. III secţiunea
a 2-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu funcţii
echivalente din statele membre ale Uniunii Europene.
ART. 14
(1) La depunerea candidaturii, un cetăţean al unui stat membru al Uniunii
Europene, altul decât România, prezintă următoarele:
a) o declaraţie pe propria răspundere, prin care precizează cetăţenia, adresa de
domiciliu sau de reşedinţă din România, colectivitatea locală ori circumscripţia din
statul al cărui cetăţean este unde a fost înscris ultima dată în lista electorală şi că nu
mai candidează la alegerile pentru Parlamentul European într-un alt stat membru al
Uniunii Europene;
(3) Dispoziţiile art. 16 şi 17 se aplică în mod corespunzător.
(4) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabileşte de Guvern, prin
hotărâre*), la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a Autorităţii
Electorale Permanente.
ART. 19
(7) O persoană nu poate accepta decât o singură candidatură. În cazul în care o
persoană candidează de mai multe ori la aceleaşi alegeri pentru Parlamentul
European, propunerile de candidatură a acesteia sunt nule de drept. Nulitatea se
constată prin decizie a Biroului Electoral Central.
ART. 21
(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii
în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot
fi membri ai birourilor electorale.
(4) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multe birouri
electorale.
ii. Procedură
ART. 9
(2) În termen de 30 de zile de la data validării rezultatului alegerilor pentru
Parlamentul European, persoanele aflate în situaţia de incompatibilitate trebuie să
opteze între mandatul de parlamentar european şi funcţia care generează
incompatibilitatea, demisionând din una dintre aceste funcţii.
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(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă apare sau continuă să
existe un caz de incompatibilitate cu funcţiile prevăzute la art. 81 şi 82 din cartea I
titlul IV cap. III secţiunea a 2-a din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, persoanele aflate în incompatibilitate sunt considerate demisionate din
funcţia de parlamentar european. Demisia se constată prin hotărâre a Autorităţii
Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi
se comunică Parlamentului European.
(4) Agenţia Naţională de Integritate constată cazurile de incompatibilitate între
mandatul de parlamentar european şi funcţiile prevăzute la alin. (1) şi le comunică
Autorităţii Electorale Permanente în termen de 15 zile de la constatare.
(5) După caz, Autoritatea Electorală Permanentă notifică Parlamentului European
cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 7 alin. (1) şi (2) din Actul din 1976, în
care se regăsesc membrii din România în Parlamentul European, sau constată,
potrivit alin. (3), demisia persoanelor aflate în incompatibilitate.
(6) În cel mult 15 zile de la validarea mandatelor, membrii din România în
Parlamentul European sunt obligaţi să îşi declare averea şi interesele la Agenţia
Naţională de Integritate, folosind formularele prevăzute de anexa la Legea nr.
115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor
persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare, şi de anexa la Hotărârea Guvernului nr.
506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaraţiilor de interese, cu
modificările ulterioare. Declaraţiile de avere şi de interese se afişează pe pagina de
internet a Agenţiei Naţionale de Integritate şi se actualizează anual.
(7) Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte formalităţile necesare acceptării
candidaţilor declaraţi aleşi în Parlamentul European.
(8) Cu excepţia cazurilor prevăzute de alin. (3), constatarea încetării mandatului de
parlamentar european se face conform Actului din 1976 şi Regulamentului de
procedură al Parlamentului European.
iii.Sancţiuni
ART. 9
(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă apare sau continuă să existe
un caz de incompatibilitate cu funcţiile prevăzute la art. 81 şi 82 din cartea I titlul IV
cap. III secţiunea a 2-a din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, persoanele aflate în incompatibilitate sunt considerate demisionate din
funcţia de parlamentar european. Demisia se constată prin hotărâre a Autorităţii
Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi
se comunică Parlamentului European.
(4) Agenţia Naţională de Integritate constată cazurile de incompatibilitate între
mandatul de parlamentar european şi funcţiile prevăzute la alin. (1) şi le comunică
Autorităţii Electorale Permanente în termen de 15 zile de la constatare.
ART. 72
(2) În caz de vacanţă a mandatelor membrilor din România în Parlamentul European,
survenită ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilităţii cu
calitatea de parlamentar european sau a decesului, mandatele pentru locurile
vacante sunt atribuite următorilor pe listele de candidaţi, în ordinea în care au fost
înscrişi pe aceste liste, dacă până la data validării pentru ocuparea locurilor vacante
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partidele sau formaţiunile politice pe listele cărora au candidat confirmă, în scris, că
aparţin acestora.

V.1.47 Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 262 din 19 aprilie 2007
i. Conţinut
ART. 29
(1) Serviciul de transport public local poate fi atribuit pentru executare, în gestiune
directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deţinători de licenţe de transport
eliberate sau recunoscute de A.R.R., A.F.E.R. şi A.N.R., după caz, sau
transportatorilor autorizaţi deţinători ai unei autorizaţii de transport de persoane sau
de mărfuri, eliberată, în condiţiile legii, de către autoritatea administraţiei publice
locale, numită în acest caz autoritate de autorizare.
(2) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii să încheie cu terţi
contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a gestiunii serviciilor de transport.
(3) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii de către titularul acestora unei
alte societăţi nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul
divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii titularului, cu aprobarea
autorităţilor publice locale respective, cu respectarea condiţiilor iniţiale de atribuire a
gestiunii.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 39
(1) Autorizaţia de transport se retrage de către autoritatea de autorizare în cazul în
care transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza
acordării acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat documente conţinând
informaţii eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport. În caz
de retragere a licenţei de transport sau a autorizaţiei de transport, copiile conforme
ale acestora şi licenţele de traseu au acelaşi regim.
(2) Copiile conforme ale licenţei de transport sau ale autorizaţiei de transport se
suspendă de către autoritatea de autorizare în cazul săvârşirii unor abateri grave sau
repetate de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum şi de la
reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului.
(3) Licenţa de traseu se retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile, în cazul unor
abateri grave de la prevederile caietului de sarcini. În intervalul de 60 de zile,
autorităţile administraţiei publice locale vor organiza atribuirea serviciului respectiv în
gestiune altui operator de transport rutier.
ART. 40
Licenţa de transport, licenţa de traseu, autorizaţia de transport şi copiile conforme ale
acestora, eliberate unui operator de transport sau unui transportator autorizat, nu pot
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fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu autovehiculele deţinute
activităţi de transport public.
V.1.48 Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 196 din 13 martie 2008
i.Conţinut
ART. 2
pct. 28. ineligibilitate - situaţie, prevăzută în Constituţia României, republicată, în
care o persoană nu poate fi deputat sau senator;
ART. 3
(4) Cetăţenii români au dreptul de vot de la vârsta de 18 ani, dacă această vârstă a
fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv.
(5) Nu au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici
persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre
judecătorească definitivă.
ART. 13
(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii în
alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi
membri ai birourilor electorale.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o
funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de
membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage
răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.
ART. 19
(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un
locţiitor al acestuia, care sunt, de regulă, magistraţi sau jurişti, precum şi din 7
membri. Birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 5
membri.
(2) Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a
locţiitorilor acestora se face cu 15 zile înainte de ziua votării, de către preşedintele
tribunalului, în şedinţă publică anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi, pe
funcţii, dintre magistraţi sau alţi jurişti existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti.
Listele magistraţilor care vor participa la tragerea la sorţi se întocmesc de către
preşedintele tribunalului, iar cele ale altor jurişti, de către prefect, împreună cu
preşedintele tribunalului. Listele vor cuprinde un număr de persoane mai mare cu cel
puţin 10% decât cel necesar, acestea fiind rezervă la dispoziţia preşedintelui
tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Gruparea în liste în
vederea tragerii la sorţi se va face avându-se în vedere necesitatea ca locuinţele
persoanelor în cauză să fie în localitatea în care îşi are sediul biroul electoral al
secţiei de votare sau cât mai aproape de aceasta.
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(3) În lista prevăzută la alin. (2) vor fi trecuţi numai jurişti care nu fac parte din niciun
partid politic şi din nicio organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care participă la alegeri şi nu sunt rude până la gradul al patrulea cu niciunul dintre
candidaţi.
ART. 29
(1) În fiecare colegiu uninominal, fiecare competitor electoral poate avea doar o
singură propunere de candidatură.
(2) Un candidat poate reprezenta un singur competitor electoral într-un singur colegiu
uninominal.
(3) Propunerile de candidaţi se depun la birourile electorale de circumscripţie care
funcţionează la nivelul la care sunt aleşi candidaţii respectivi, cel mai târziu cu 40 de
zile înainte de data alegerilor.
(4) Propunerea de candidatură făcută de organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, în condiţiile art. 9 alin. (11) se depune la Biroul Electoral
Central.
(5) La depunerea candidaturilor, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidat
independent trebuie să facă dovada constituirii unui depozit, în contul Autorităţii
Electorale Permanente, cu valoare de 5 salarii minime brute pe ţară pentru fiecare
candidat.
(6) Autoritatea Electorală Permanentă deschide conturi pentru constituirea
depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator.
(7) Depozitul se restituie în termen de 14 zile lucrătoare de la data rămânerii
definitive a rezultatelor alegerilor organizate în circumscripţia electorală, numai
partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, care obţin un număr de voturi egal cu cel puţin 2%
din voturile valabil exprimate la nivel naţional. Depozitul se restituie şi organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care ating pragul
electoral, care obţin un mandat de deputat din partea acestor organizaţii în condiţiile
prezentului titlu. Depozitul se restituie şi candidaţilor independenţi care obţin cel puţin
20% din voturile valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat. Sumele
care nu se restituie se fac venit la bugetul de stat.
(71) În cel mult 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală
Permanentă stabileşte, prin hotărâre, norme privind constituirea şi restituirea
depozitelor.
(8) Propunerile de candidaţi se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele politice,
alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu, sub semnătura conducerii
acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar în cazul candidaţilor
independenţi, pe baza listei susţinătorilor.
(9) În cazul alianţelor politice şi al alianţelor electorale, propunerile de candidaţi vor fi
semnate de conducerile fiecărui partid din alianţă.
(10) Propunerile de candidatură trebuie să cuprindă circumscripţia electorală şi
colegiul uninominal în care candidează, numele, prenumele, codul numeric personal,
domiciliul, locul şi data naşterii, ocupaţia, profesia, iar în cazul alianţelor politice sau
electorale, partidul care i-a propus. Nu sunt permise candidaturi independente pentru
partide politice, alianţe politice sau electorale.
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(11) Propunerile de candidaţi vor fi însoţite de declaraţiile de acceptare a candidaturii,
semnate şi datate de candidaţi, precum şi de declaraţia de avere şi declaraţia de
interese ale fiecărui candidat.
(12) Declaraţia de acceptare a candidaturii va cuprinde circumscripţia electorală şi
colegiul uninominal în care candidează, numele, prenumele, codul numeric personal,
partidul politic sau alianţa care l-a propus, profesia, ocupaţia şi apartenenţa politică a
candidatului, consimţământul expres al acestuia de a candida pentru funcţia
respectivă, precum şi precizarea că întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru a
candida.
(13) Toţi candidaţii născuţi înainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declaraţie pe
propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa la
securitate ca poliţie politică.
(14) O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o singură circumscripţie
electorală, iar în cadrul acesteia, pentru un singur colegiu uninominal. Excepţie fac
persoanele care candidează fiind propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale în conformitate art. 9 alin. (11).
(15) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc
condiţiile prevăzute de art. 37 din Constituţia României, republicată, pentru a fi alese.
(16) Înalţii funcţionari publici pot candida la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi
Senat numai dacă la data depunerii candidaturii le-au încetat raporturile de serviciu,
în condiţiile legii.
ART. 30
(4) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de vot şi domiciliul în colegiul
uninominal unde candidatul independent doreşte să candideze. Un susţinător poate
sprijini câte un singur candidat pentru fiecare dintre funcţiile pentru care se
organizează alegeri.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.49 Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi
traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată în
Monitorul Oficial nr. 451 din 28 iunie 2011
i.Conţinut
ART. 4
(1) Consiliul are în componenţă 7 membri, după cum urmează:
a) preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping;
b) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
desemnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
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c) un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, desemnat de
inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române;
d) un reprezentant al Autorităţii Naţionale a Vămilor, desemnat de vicepreşedintele
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
e) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
f) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, desemnat de ministrul sănătăţii;
g) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei.
(2) Activitatea Consiliului este condusă de un preşedinte care este şi preşedintele
Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia
o singură dată.
(4) Membrii Consiliului sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi să depună
declaraţii de confidenţialitate şi privind conflictul de interese, potrivit legii.
(5) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare organizate trimestrial şi în şedinţe
extraordinare organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui.
(6) Convocarea Consiliului se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data
şedinţei şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi şi documentaţia necesară.
(7) Deciziile Consiliului sunt adoptate cu votul a cel puţin două treimi din numărul
membrilor săi.
(8) Membrii Consiliului, care participă la şedinţe, beneficiază de o indemnizaţie de
şedinţă în cuantum de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor
cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participării la şedinţe nu poate
depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
ART. 5
(1) Calitatea de membru al Consiliului încetează înainte de termen, în urma retragerii
mandatului de către instituţia publică care l-a desemnat sau prin deces.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) desemnează
un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în
locul căruia a fost numit.
V.1.50 Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe
infrastructura rutieră, republicată în Monitorul Oficial nr. 608 din 23 august
2012
i. Conţinut
ART. 1
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) auditul de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică,
independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare
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proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la
începutul exploatării;
b) auditorul de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să
efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere sau auditul de siguranţă
rutieră;
(…)
g) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică
a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere în cazul unui proiect al unei
noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanţiale constructive ale
reţelei existente;
h) inspectorul de siguranţă rutieră - persoana fizică atestată potrivit prezentei legi
să efectueze inspecţia de siguranţă rutieră;
i) inspecţia de siguranţă rutieră - verificarea periodică a reţelei rutiere aflate în
exploatare, din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea
eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau
de întreţinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;
(…)
ART. 7
(1) Se înfiinţează, în subordinea ministrului transporturilor şi infrastructurii, Comisia
de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia,
compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă
prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei stabileşte componenţa,
atribuţiile şi modalitatea de remunerare a activităţii membrilor acesteia şi a
personalului care o deserveşte.
(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.
(4) Lucrările Comisiei se desfăşoară în prezenţa a 9 membri, iar deciziile se iau cu
votul majorităţii acestora.
(…)
(6) Exercitarea activităţii de auditor este incompatibilă cu cea de membru al
Comisiei.
*Potrivit art. 8 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei, aprobat prin
Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792 din 6 octombrie 2010, „Membrii Comisiei care
deţin şi calitatea de auditori de siguranţă rutieră nu pot desfăşura activităţi de evaluare de impact asupra
siguranţei rutiere, audit de siguranţă rutieră şi inspecţie de siguranţă, în perioada pentru care sunt
nominalizaţi ca membri în Comisie.
ART. 8
(1) Accesul la profesia de auditor/inspector de siguranţă rutieră se realizează
conform prevederilor prezentei legi.
ART. 11
(1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de
siguranţă rutieră sau a inspecţiei de siguranţă rutieră, se încheie un contract între
Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., pe de o parte, şi investitor sau administrator,
după caz, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al
ministrului transporturilor şi infrastructurii.
(…)
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(4) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. desemnează auditorii/inspectorii de
siguranţă rutieră, conform prevederilor art. 5, cu respectarea prevederilor alin. (2) şi
(3), în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la alin.
(1), şi notifică în acest sens auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră desemnaţi şi
investitorul sau administratorul, după caz.
(…)
(6) Auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră are obligaţia de a aduce la cunoştinţa
Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere
principiului independenţei acestuia faţă de investitor, proiectant, executant sau
administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta.
(7) Independenţa auditorului/inspectorului de siguranţă rutieră faţă de investitor,
proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în
următoarele cazuri:
a) auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea
sau un angajat al acestuia are relaţii contractuale ori este angajat al uneia dintre
părţi;
b) auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea
sau un angajat al acestuia este acţionar ori deţine părţi sociale la una dintre părţi;
c) auditorul/inspectorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al IV-lea
sau un angajat al acestuia este membru în organele de conducere ale uneia dintre
părţi;
d) sunt îndeplinite alte condiţii legale privind conflictul de interese sau
incompatibilitatea.
ii. Procedură
ART. 11
(5) Auditorii/inspectorii de siguranţă rutieră nu pot refuza desemnarea decât din
motive obiective sau în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7).
ART. 21
(2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizează potrivit legii. (*a se
vedea Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792 din 6 octombrie 2010 5)
ART. 7
(5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi
înlocuit cu supleantul acestuia.
iii. Sancţiuni
ART. 11
(8) În condiţiile executării de către unul sau mai mulţi auditori/inspectori de siguranţă
rutieră a unui raport, fără respectarea prevederilor alin. (6) şi (7), raportul este nul de
drept, onorariul încasat va fi restituit, iar aceştia sunt responsabili de daunele
reclamate de beneficiarul raportului respectiv.
ART. 21
5

Pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de
atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de
atestare a auditorilor de siguranţă rutieră
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(1) Sancţiunile disciplinare se dispun şi se aplică de către Autoritatea Rutieră
Română - A.R.R. în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:
(…)
c) suspendarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră pe o perioadă de
un an, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 11 alin. (6) şi (7), dacă
încălcarea nu este considerată infracţiune.
*Dacă încălcarea este considerată infracţiune, se aplică dispoziţiile art. 2531 din Codul penal,
privind conflictul de interese.
ART. 23
Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
(…) b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului/inspectorului de
siguranţă rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) şi c), art. 11
alin. (6) şi (7) (…)
* Legea nu prevede expres o sancţiune pentru nerespectarea de către auditorii de siguranţă
rutieră a interdicţiei de a desfăşura activităţi în această calitate în perioada pentru care sunt nominalizaţi
ca membri în Comisie. Însă, având în vedere că nominalizarea în Comisie este de competenţa
ministrului transporturilor, în virtutea principiului simetriei actelor juridice acesta este în drept să dispună
prin ordin înlocuirea persoanei în cauză.
V.1.51 Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare,
publicată în Monitorul Oficial nr. 93 din 8 aprilie 2009
i.Conţinut
ART. 16
Nu pot deţine calitatea de fondator, acţionar, conducător, administrator, membru al
consiliului de supraveghere, auditor financiar al unei instituţii financiare nebancare:
a) persoanele nominalizate în listele prevăzute la art. 23 şi 27 din Legea nr.
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
b) persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele condamnate în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unei infracţiuni
prevăzute de prezenta lege.
ii.Procedură
ART. 59
(6) Actele de aplicare a măsurilor şi sancţiunilor prevăzute în prezentul capitol se
emit de către guvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naţionale a României, cu
excepţia sancţiunii prevăzute la alin. (2) lit. e), a cărei aplicare este de competenţa
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
iii.Sancţiuni
ART. 59
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(1) În exercitarea atribuţiilor sale de monitorizare şi supraveghere, Banca Naţională a
României poate aplica sancţiuni în cazul în care constată că o instituţie financiară
nebancară şi/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 58 se fac vinovate de:
a) încălcarea prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise de Banca
Naţională a României în aplicarea acesteia ori a reglementărilor proprii ale instituţiei
financiare nebancare, prevăzute la art. 21 şi la art. 32 alin. (1);
(…)
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României poate aplica
următoarele sancţiuni:
a) avertisment scris dat instituţiei financiare nebancare;
b) amendă aplicată instituţiei financiare nebancare, între 0,01% şi 0,5% din
capitalul social minim reglementat aplicabil;
c) amendă aplicată administratorilor sau, după caz, membrilor consiliului de
supraveghere ori conducătorilor, între 1 şi 6 remuneraţii nete, conform nivelului
remuneraţiei în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;
d) suspendarea temporară ori limitarea desfăşurării uneia sau mai multor activităţi;
e) radierea din registrul în care este înscrisă instituţia financiară nebancară şi,
implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare.
(3) Amenzile încasate în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi c) se fac venit la
bugetul de stat.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se prescrie în termen de un an de la
data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
(5) Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă
sau penală, după caz.
V.1.52 Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei
alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 200 din 30
martie 20096
i.Conţinut
ART. 34
Unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, organizate ca instituţii de drept
public, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de
cercetare-dezvoltare şi se supun următoarelor reglementări:
a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administraţie, din care fac
parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant
al ASAS, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedinte al
consiliului de administraţie, şi specialişti în domeniu din cadrul unităţii. Consiliul de
administraţie este format dintr-un număr de 5 membri la institute şi staţiuni şi de 9
membri la institutele naţionale. Numirea şi revocarea membrilor consiliului de
administraţie se fac prin decizie a preşedintelui ASAS. Pentru activitatea desfăşurată,
6

A fost modificată prin Legea nr. 72/2011 - Partea I pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al
României Partea I nr. 399 din 7 iunie 2011
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în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o
indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele ASAS, dar nu mai mult de 10% din
salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile.
Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal ori soţul/soţia, copiii sau rudele până la gradul al II-lea inclusiv, sunt în
acelaşi timp acţionari sau asociaţi la societăţile comerciale cu capital privat cu acelaşi
profil ori cu care unitatea se află în relaţii comerciale directe. Una şi aceeaşi
persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de
administraţie ale instituţiilor publice sau să participe la societăţi comerciale cu care
unitatea întreţine relaţii economice;
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.1.53 Legea nr. 283/2010, privind camerele pentru agricultură, industrie
alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 553 din 7 august 2012.7
i. Conţinut
ART. 11
(1) Colegiul judeţean al camerelor agricole judeţene este forumul decizional alcătuit
din 25 de membri, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), cu următoarea
reprezentare:
a) 10 locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către asociaţiile
profesionale din domeniul agricol şi conexe, înregistrate la nivel judeţean;
b) două locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către patronatele din
domeniul agricol şi conexe;
c) două locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către sindicatele din
domeniul agricol şi conexe;
d) două locuri pentru reprezentanţi aleşi, propuşi pe liste de către cooperativele
agricole;
e) un loc pentru reprezentanţii aleşi ai proprietarilor de păduri şi/sau ai
composesoratelor;
f) un loc pentru reprezentanţii aleşi ai unităţilor de cercetare/învăţământ din
domeniul agricol;
g) 3 locuri pentru reprezentanţii aleşi ai fermierilor, cu condiţia depunerii unei liste
de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare
dintre aceştia;

7

A fost modificată prin Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 472 din
11 iulie 2012

146

h) 3 locuri pentru reprezentanţii aleşi ai fermierilor cu vârsta până la 30 de ani, cu
condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în
listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia;
i) un loc pentru reprezentanţii aleşi ai medicilor veterinari.
(2) O persoană poate candida pentru un singur colegiu judeţean al camerei
agricole judeţene şi pe o singură listă. În caz contrar, candidatura sa este nulă de
drept.
(3) Colegiile judeţene ale camerelor agricole judeţene se întrunesc în şedinţă
ordinară, o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea preşedintelui
biroului permanent sau a unei treimi din numărul membrilor colegiului.
(4) Biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene este
format din 7 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 4
membri.
(5) Membrii biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene
se aleg prin vot direct, secret şi succesiv de către membrii colegiului judeţean al
camerelor agricole judeţene, în următoarea ordine: preşedinte, vicepreşedinte şi
membri. Secretarul este desemnat de către preşedinte, dintre ceilalţi 5 membri ai
biroului.
(6) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului permanent al colegiului
judeţean al camerei agricole judeţene trebuie să fie fermieri, absolvenţi de studii
superioare de specialitate şi cu o vechime de minimum 10 ani în domeniile de
activitate prevăzute de prezenta lege.
(7) Funcţiile din biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole
judeţene, prevăzute la alin. (4), sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte,
vicepreşedinte, secretar sau membru al Biroului permanent al Colegiului Naţional,
sens în care, în termen de 5 zile lucrătoare de la data validării alegerilor, cei aleşi au
obligaţia să opteze pentru una dintre cele două funcţii în care au fost aleşi. În cazul în
care un post de membru al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene devine
vacant, locul va fi ocupat de următorul candidat înscris pe lista asociaţiei care l-a
propus şi în procesul-verbal de constatare a alegerilor.
ART. 12
(1) Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale se organizează şi funcţionează
potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu şi este forumul decizional
constituit din membrii colegiilor judeţene ale camerelor agricole şi cei 9 membri ai
Biroului permanent al Camerei Agricole Naţionale.
(2) Prezidiul Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale este format din cei
42 de preşedinţi ai camerelor agricole judeţene şi cei 9 membri ai Biroului permanent
al Camerei Agricole Naţionale. Prezidiul se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o
dată pe lună, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor.
(3) Biroul permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale este
format din 9 membri aleşi prin vot direct, secret şi succesiv pe funcţii de către
membrii colegiului, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte, 2
vicepreşedinţi, un secretar şi 4 membri; 2 dintre membri sunt aleşi din rândul
fermierilor prevăzuţi la art. 11 alin. (1) lit. g) şi h); fiecare cameră agricolă judeţeană
are dreptul să propună pentru aceste funcţii câte un candidat, urmând preselecţia la
depunerea candidaturii definitive. Un candidat poate să fie eligibil dacă este susţinut
de minimum 25% din membrii Camerei Agricole Naţionale.
(4) Preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul Biroului
permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale trebuie să fie
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fermieri, absolvenţi de studii superioare de specialitate şi cu o vechime de minimum
15 ani în domeniile de activitate prevăzute de prezenta lege, respectiv de minimum
10 ani pentru membri.
(5) Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale se întruneşte în şedinţă
ordinară cel puţin o dată pe an, la convocarea preşedintelui, a prim-vicepreşedintelui
sau a unei treimi din numărul membrilor.
(6) Preşedintele Camerei Agricole Naţionale este şi preşedintele Prezidiului şi al
Biroului permanent, conduce şi îndrumă întreaga activitate a acesteia pe baza
hotărârilor Prezidiului Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale care vor fi
duse la îndeplinire de Biroul permanent.
(7) Funcţia de preşedinte este asimilată funcţiilor de demnitate publică, conform
legii.
(8) Funcţiile din Biroul permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole
Naţionale, prevăzute la alin. (2), sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte,
vicepreşedinte, secretar sau membru al colegiului judeţean.
Art. 8 din Anexa IV
(1) Camerele agricole judeţene constituite în urma alegerilor organizate la nivelul
fiecărui judeţ vor fi formate din colegiul judeţean şi biroul permanent.
(2) Colegiul judeţean al camerelor agricole judeţene este forumul decizional format
din 25 de reprezentanţi repartizaţi în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din
prezenta lege.
(3) Biroul permanent al colegiului judeţean este format din 7 membri, din care: un
preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 4 membri. Aceştia se aleg prin vot
direct, secret şi succesiv de membrii colegiului judeţean al camerelor agricole
judeţene, în următoarea ordine: preşedinte, vicepreşedinte şi membri. Secretarul este
desemnat de preşedinte, dintre ceilalţi membri ai biroului. Preşedintele,
vicepreşedintele şi secretarul trebuie să fie fermieri, absolvenţi cu studii superioare şi
cu o vechime de 10 ani în domeniile de activitate prevăzute în prezenta lege.
(4) Colegiile judeţene ale camerelor agricole judeţene se convoacă la propunerea
preşedintelui biroului permanent sau a unei treimi din numărul membrilor colegiului.
(5) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membru din biroul
permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene sunt incompatibile cu
funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru al biroului permanent al
Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale.
(6) În cazul în care un post de membru al colegiului judeţean al camerei agricole
judeţene devine vacant, locul va fi ocupat de următorul candidat înscris pe lista care
l-a propus şi în procesul-verbal de constatare a rezultatelor alegerilor.
(7) Organizarea alegerilor şi a sistemului electiv pentru camerele agricole se face
în conformitate cu prevederile art. 6 - 10 şi art. 11 din prezenta lege.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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V.1.54 Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, publicată în
Monitorul Oficial nr. 18 din 10 ianuarie 2011
i. Conţinut
ART. 130
(1) Instituţiile de învăţământ superior adoptă un cod de etică şi deontologie
profesională universitară. Acesta face parte din Carta universitară şi include
obligatoriu:
a) stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi incompatibilităţi;
b) prevederea că persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la
gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să
se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau
evaluare instituţională la orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în
comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii
afectează soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv;
ART. 215
(1) După împlinirea vârstei de pensionare, ocuparea oricărei funcţii de conducere
în universităţile de stat, particulare şi confesionale este interzisă, cu excepţia
mandatelor în exerciţiu la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Persoanele care exercită o funcţie de conducere sau de demnitate publică au
dreptul de a li se rezerva postul din sistemul educaţional.
(3) Persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot
exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului.
(4) Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în
cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului.
(5) Funcţiile de conducere sau de demnitate publică se pot cumula cu funcţiile
didactice şi/sau de cercetare.
ART. 234
(1) Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, precum
şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de
prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, împreună cu Ministerul
Sănătăţii. Incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactică sunt stabilite prin
protocol încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi
Ministerul Sănătăţii.
(2) Personalul didactic, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare şi de control
care se consideră nedreptăţit poate solicita o expertiză a capacităţii de muncă.
(3) Nu pot ocupa funcţiile prevăzute la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept,
pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
(4) În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală,
conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului
de administraţie, un nou examen medical complet. Aceeaşi prevedere se aplică, în
mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi
personalului din unităţile conexe învăţământului.
(5) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare şi de control
în învăţământ persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea
funcţiei didactice, cum sunt:

149

a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta
unităţii de învăţământ sau în zona limitrofă;
b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale;
c) practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care
implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.
ART. 295
(4) După intrarea în vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomitentă de
către soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv a funcţiilor prin care unul sau
una se află faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate
sau evaluare instituţională directă la orice nivel în aceeaşi universitate.
ii. Procedură
ART. 306
(1) La nivelul fiecărei universităţi funcţionează comisia de etică universitară.
(2) Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de
consiliul de administraţie, avizată de senatul universitar şi aprobată de rector.
Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi
membri ai comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre
funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director administrativ, director de
departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie.
(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:
a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor
sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a
eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi
constituie un document public;
c) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se
propune senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
d) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) alte atribuţii prevăzute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei
universitare, conform legii.
ART. 307
Hotărârile comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul juridic al
universităţii. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei de etică
universitară revine universităţii.
ART. 308
(1) Orice persoană, din universitate sau din afara universităţii, poate sesiza
Comisiei de etică universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare.
(2) Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului
sesizării.
iii.Sancţiuni
ART. 312
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(1) Personalul didactic şi de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar,
precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul superior
răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului
individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care
dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei. Normele de
comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la
opinie, libertăţii exprimării şi libertăţii academice.
(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare
sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de
conducere, de îndrumare şi de control;
c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de
conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master
sau de licenţă;
d) destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
ART. 313
(1) În instituţiile de învăţământ superior, propunerea de sancţionare disciplinară se
face de către şeful de departament sau de unitate de cercetare, proiectare,
microproducţie, de către decan ori rector sau de cel puţin 2/3 din numărul total al
membrilor departamentului, consiliului facultăţii sau senatului universitar, după caz.
Aceştia acţionează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei
abateri constatate direct.
(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. a) şi b) se stabilesc de
către consiliile facultăţilor. Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. c)e) se stabilesc de către senatele universitare.
(3) Decanul sau rectorul, după caz, pune în aplicare sancţiunile disciplinare.
(4) În învăţământul superior, sancţiunile se comunică, în scris, personalului
didactic şi de cercetare, precum şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar din
subordine de către serviciul de resurse umane al instituţiei.
ART. 314
(1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei
sesizate, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în
apărare.
(2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic,
personalul din cercetare sau personalul administrativ, se constituie comisii de analiză
formate din 3 - 5 membri, cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu
a celui care a săvârşit abaterea şi un reprezentant al organizaţiei sindicale.
(3) Comisiile de analiză sunt numite, după caz, de:
a) rector, cu aprobarea senatului universitar;
b) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru personalul de
conducere al instituţiilor de învăţământ superior şi pentru rezolvarea contestaţiilor
privind deciziile senatelor universitare.
ART. 315
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Răspunderea patrimonială a personalului didactic, de cercetare şi didactic auxiliar
se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Măsurile pentru recuperarea pagubelor şi a
prejudiciilor se iau potrivit legislaţiei muncii.

V.1.55 Legea nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea
Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF, publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 331 din 12 mai 2011
i.Conţinut
ART. 4
(…)
(2) Şeful Departamentului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domenii de activitate ce
intră în sfera competenţelor Departamentului;
b) să nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice, în
perioada mandatului;
c) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar;
d) să nu fie membru al vreunui partid politic în perioada exercitării mandatului.
(…)
ART. 25
(1) Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public cu statut special din cadrul
Departamentului sunt cele prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Departamentului le este
interzis:
a) să facă parte din partide politice, organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi
regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează
pe lângă partidele politice;
b) să îşi exprime public opinia cu privire la acţiunile de control în curs de
desfăşurare;
c) să dea consultaţii entităţii supuse controlului;
d) să ofere consultanţă în domeniul de activitate al Departamentului;
e) să permită folosirea funcţiilor pe care le îndeplinesc în scop de reclamă
comercială, publicitate sau propagandă de orice fel ori dobândire de bani, bunuri sau
alte foloase necuvenite pentru ei sau pentru alte persoane;
f) să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau europene, în relaţiile
cu reprezentanţii altor state;
g) să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în
exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau
pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
(…)
ii.Procedură
* Nu este prevăzută o procedură specială.
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iii.Sancţiuni
ART. 4
(…)
(3) Mandatul şefului Departamentului încetează:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin revocare, în cazul imposibilităţii de exercitare a mandatului, constând într-o
indisponibilitate mai lungă de 120 de zile consecutive sau în cazul trimiterii în
judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută.
ART. 27
Funcţionarii publici cu statut special răspund contravenţional, civil şi penal, în
condiţiile legii.
V.1.56 Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private publicată în
Monitorul Oficial nr. 766 din 31 octombrie 2011
i. Conţinut
ART. 6
(1) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare trebuie:
a) să fie rezidenţi în România, să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională şi
o experienţă de cel puţin 5 ani într-una din activităţile: financiar-bancară, de asigurări
şi reasigurări, de investiţii, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor
private;
b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste funcţii;
c) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;
d) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie
mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143 - 145
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal.
(2) Nu pot deţine calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Fondului de
garantare persoanele nominalizate în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în
scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, cu
modificările ulterioare, precum şi în lista întocmită potrivit prevederilor art. 27 din
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului.
ART. 7
(1) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare nu pot fi soţi, rude
sau afini până la gradul al doilea între ei.
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(2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului de garantare nu pot fi membri
în niciun consiliu de administraţie, consiliu de supraveghere sau membri în directorat
la un administrator ori furnizor de pensii.
ii. Procedură
ART. 5
(4) În cazul unei situaţii de incompatibilitate prevăzute la art. 7 sau de imposibilitate
definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de
administraţie al Fondului de garantare, numirea înlocuitorului se face, cu respectarea
condiţiilor prevăzute la art. 6, pentru durata rămasă a mandatului.
ART. 8
(2) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de administraţie al
Fondului de garantare se face în aceleaşi condiţii ca şi numirea acestuia, caz în care
conducătorul instituţiei sau asociaţiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o
nouă propunere, în termen de 10 zile lucrătoare de la data revocării.
(3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 6 pentru membrii Consiliului
de administraţie al Fondului de garantare se realizează de către Consiliul Comisiei.
ART. 32
(1) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau aplicării
necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa
instanţelor judecătoreşti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Plângerea formulată conform alin. (1) nu suspendă, pe timpul soluţionării
acesteia, măsurile dispuse de preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de
garantare.
iii. Sancţiuni
ART. 8
(1) Calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Fondului de garantare
încetează în următoarele situaţii:
a) la încheierea mandatului;
b) prin demisie;
c) în cazul unei situaţii de incompatibilitate;
d) în cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului;
e) prin revocare;
f) prin deces.
ART. 30
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, precum şi ale normelor emise în aplicarea
acesteia constituie contravenţie, în cazul în care nu constituie infracţiune, şi atrage
răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
ART. 31
(1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege, de normele emise în aplicarea
acesteia, precum şi nerespectarea îndeplinirii obligaţiilor în termenele prevăzute în
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decizia Consiliului de administraţie al Fondului de garantare de către administratorii
de fonduri şi furnizorii de pensii private constituie contravenţie şi se sancţionează cu:
a) avertisment scris;
b) amendă contravenţională.
(2) Limitele amenzilor se stabilesc, pentru persoanele juridice prevăzute la alin.
(1), între 0,1% şi 5% din capitalul social al acestora.
(3) Fondul de garantare aplică sancţiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de
administratori, reprezentanţi legali sau exercitând în drept ori în fapt funcţii de
conducere sau exercitând cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta
lege, le este imputabilă respectiva contravenţie.
(4) Faptele ce constituie contravenţii, săvârşite de persoanele fizice prevăzute la
alin. (3), atrag răspunderea patrimonială a acestora, în condiţiile legii, pentru
prejudiciile cauzate. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt
ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
(5) La individualizarea sancţiunii se ţine seama de circumstanţele personale şi
reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.
(6) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe
persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.
(7) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în acest
scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului de
garantare.
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V.2. ORDONANŢE

V.2.1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 9
Organizarea controlului financiar preventiv propriu
(…) (6) Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care
desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu se face de către
conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice superioare, iar în cazul
entităţilor publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al
bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui
fond special, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice. Persoanele desemnate cu
exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să aibă
competenţele profesionale solicitate de această activitate. Ele vor respecta un cod
specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care va
cuprinde şi condiţiile şi criteriile unitare pe care entităţile publice trebuie să le
respecte în cazul numirii, suspendării, destituirii sau schimbării personalului care
desfăşoară această activitate.
(7) *** Abrogat
(8) Evaluarea activităţii persoanei care desfăşoară activităţi de control financiar
preventiv propriu se face de către conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii
publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informaţiilor cuprinse
în rapoartele auditului public intern şi în rapoartele Curţii de Conturi, unde este cazul.
(9) Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul
general al atribuţiilor şi exercitării controlului financiar preventiv propriu. De
asemenea, Ministerul Finanţelor Publice va aviza norme metodologice specifice
privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, elaborate de
ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale
de stat, ai bugetului oricărui fond special, precum şi pentru operaţiunile Fondului
naţional şi ale agenţiilor de implementare care derulează fonduri comunitare.
(10) Ministerul Finanţelor Publice va coordona sistemul de pregătire profesională a
persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv.
ART. 11
Separarea atribuţiilor
Persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu nu trebuie să fie
implicată, prin sarcinile de serviciu, în efectuarea operaţiunii supuse controlului
financiar preventiv propriu.
ART. 15
Funcţia de controlor delegat
(1) Controlorul delegat este funcţionar public, angajat al Ministerului Finanţelor
Publice. Numărul de posturi de controlor delegat se stabileşte de către ministrul
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finanţelor publice, în funcţie de necesităţi, în limita numărului total de posturi şi a
bugetului anual, aprobate.
(2) Pot fi încadrate în funcţia de controlor delegat numai persoanele care au studii
superioare economice sau juridice şi o vechime efectivă în domeniul finanţelor
publice de minimum 7 ani. Candidaţii pentru funcţia de controlor delegat trebuie să
prezinte cazier judiciar, informaţii şi recomandări, din care să rezulte că au un profil
moral şi profesional corespunzător cerinţelor funcţiei.
ART. 16
Incompatibilităţi
(1) Controlorii delegaţi nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv
cu ordonatorul de credite pe lângă care sunt numiţi.
(2) Controlorilor delegaţi le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane
interpuse, a activităţilor de comerţ, precum şi participarea la administrarea sau
conducerea unor societăţi comerciale sau civile. Ei nu pot exercita funcţia de expert
judiciar sau arbitru desemnat de părţi într-un arbitraj.
(3) Funcţia de controlor delegat este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau
privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.
(4) Se interzice controlorilor delegaţi să facă parte din partide politice sau să
desfăşoare activităţi publice cu caracter politic.
(5) Controlorul delegat care se găseşte într-una din situaţiile prevăzute la alin. (1) (4) are obligaţia de a informa de îndată, în scris, ministrul finanţelor publice şi
controlorul financiar şef.
ART. 19
Corpul controlorilor delegaţi
(…)(7) Aceeaşi persoană nu poate îndeplini mai mult de un mandat în funcţia de
controlor financiar şef; de asemenea, aceeaşi persoană nu poate îndeplini mai mult
de un mandat în funcţia de controlor financiar şef adjunct.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală
V.2.2 Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, publicată în
Monitorul Oficial nr. 1.019 din 21 decembrie 2006
i.Conţinut
ART. 20
(1) Consilierii în proprietate industrială cu liberă practică îşi desfăşoară activitatea în
cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe bază de contract,
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societăţi civile profesionale persoane juridice sau în societăţi comerciale având ca
unic obiect activităţile în domeniul proprietăţii industriale.
(2) Societatea civilă profesională se poate constitui din 2 sau mai mulţi consilieri în
proprietate industrială, atestaţi. În societatea civilă profesională respectivă îşi pot
exercita profesia consilieri în proprietate industrială, experţi sau alţi specialişti,
colaboratori sau salariaţi. Societatea civilă profesională şi consilierii în proprietate
industrială care profesează în cadrul acesteia nu pot acorda asistenţă persoanelor cu
interese contrare.
(3) Consilierul în proprietate industrială îşi poate exercita profesia şi ca salariat
specializat în domeniul protecţiei proprietăţii industriale în cadrul unei unităţi sau
societăţi comerciale cu alt obiect de activitate decât proprietatea industrială.
ART. 25
Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială este incompatibilă cu:
a) ocupaţii care lezează demnitatea, bunele moravuri şi independenţa profesiei de
consilier în proprietate industrială;
b) desfăşurarea de activităţi care generează concurenţă neloială;
c) exercitarea nemijlocită de acte de comerţ în domeniul proprietăţii industriale;
d) calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
ii.Procedură
ART. 33
(1) Comisia de disciplină a Camerei este alcătuită din 7 membri, consilieri în
proprietate industrială cu minimum 5 ani vechime, dintre care se aleg un preşedinte
şi un secretar.
(2) Niciunul dintre membrii comisiei de disciplină nu poate fi membru al consiliului de
conducere al Camerei.
(3) Hotărârile comisiei de disciplină se iau cu votul majorităţii membrilor acesteia.
iii.Sancţiuni
ART. 29
Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială se suspendă:
a) în caz de incompatibilitate;
b) în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a cotizaţiei faţă de Cameră timp de un an
calendaristic;
pe perioada interdicţiei exercitării dreptului de a profesa, dispusă prin sancţiune
disciplinară menţinută prin efectul unei hotărâri judecătoreşti.

V.2.3 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul
personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial nr. 238 din 30 mai 2000
i.Conţinut
ART. 40
(1) Personalului silvic aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu îi este interzis să
execute lucrări sau să desfăşoare activităţi care contravin regimului silvic.
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(2) Personalul silvic care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru legalitatea
dispoziţiilor pe care le dă celor aflaţi în subordinea sa.
(3) Calitatea de personal silvic angajat al unei unităţi silvice care administrează fond
forestier proprietate publică a statului este incompatibilă cu aceea de proprietar,
membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară
activitate concurenţială sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale.
Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se
află în una dintre situaţiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea
societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se
înţelege: soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.2.4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei,
publicată în Monitorul Oficial nr. 644 din 15 octombrie 2001
i.Conţinut
ART. 11
(1) Membrii consiliului de administraţie vor îndeplini următoarele condiţii:
a) nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;
b) nu trebuie să aibă cazier judiciar.
(2) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de autoritatea care i-a numit, în
următoarele situaţii:
a) au săvârşit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice
alte fapte de natură să afecteze autoritatea Fondului;
b) se află într-o situaţie de conflict de interese cu Fondul, astfel cum a fost definit
în reglementările interne prevăzute la art. 8;
c) nu promovează principiile Fondului prevăzute la art. 4;
d) absentează nejustificat de la 3 şedinţe consecutive lunare ale consiliului de
administraţie.
(3) De asemenea, pot fi revocaţi membrii consiliului de administraţie desemnaţi de
autorităţile prevăzute la art. 9 lit. a) şi b), în cazul în care şi-au pierdut calitatea în
temeiul căreia au fost propuşi de către aceste autorităţi.
(4) Membrii consiliului de administraţie nu pot lua parte la luarea deciziilor privind
beneficiarii eligibili la care este angajată o persoană dintre cele menţionate la alin. (1)
lit. a).
(5) Calitatea de membru al consiliului de administraţie încetează în următoarele
situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
b) prin demisie ori prin deces;
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c) la apariţia unor incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (1);
d) prin revocare, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.2.5 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea
Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 226 din 4 aprilie 2002
i.Conţinut
ANEXA 1
STATUTUL
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
ART. 3
Compunerea şi funcţionarea C.N.V.M.
(…)(11) Membrii C.N.V.M. nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele
judecătoreşti constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceste
persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu
exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor prevăzute de lege.
ART. 4
Calitatea de membru al C.N.V.M. Incompatibilităţi
(1) Numirea membrilor C.N.V.M. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea
reînnoirii mandatului, în condiţiile alin. (3) şi (4).
(2) În cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre
membri comisiile parlamentare menţionate la art. 3 alin. (2) vor propune
Parlamentului, în termen de 30 de zile, persoana care va fi numită pentru durata
restantă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a
mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată mai mare
de 90 de zile consecutive.
(3) Membrii C.N.V.M. trebuie să fie cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România,
în vârstă de minimum 30 de ani, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională în
domeniul economic sau juridic, având experienţă de minimum 5 ani în sectorul
financiar.
(4) Membrii C.N.V.M.:
a) nu pot fi soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele
României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul
Băncii Naţionale a României, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
membrii C.N.V.M.;
b) nu pot fi deputaţi ori senatori, membri ai unui partid politic;
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c) se dedică exercitării atribuţiilor lor, cu posibilitatea desfăşurării de activităţi
didactice, de cercetare ştiinţifică şi de consultanţă sau expertiză pentru organisme
internaţionale, cu evitarea conflictului de interese;
d) nu pot fi membri în consiliile de administraţie, directori executivi, cenzori
ori auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor sau Băncii Naţionale a României ori acţionari
semnificativi la astfel de persoane juridice, atât ei, cât şi membrii familiilor lor;
e) nu trebuie să aibă cazier fiscal sau judiciar.
(5) Calitatea de membru al C.N.V.M. încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, în condiţiile alin. (1) şi
(2);
b) prin demisie;
c) prin revocare de către Parlament în cazul apariţiei unei incompatibilităţi
sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (4);
d) prin înlocuire, în condiţiile prevăzute la alin. (2).
e) prin deces.
(51 ) Revocarea din funcţie a oricărui membru al C.N.V.M. se face în şedinţă comună
a celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea comisiilor permanente de
specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului prevăzute la art. 3 alin. (2),
dacă acesta încetează să îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea
atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de infracţiuni, incompatibile cu exercitarea
calităţii de membru al C.N.V.M.
(52) Niciun membru al C.N.V.M. nu poate fi revocat din funcţie din alte motive sau
prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (5) şi (51).
(6) Membrii C.N.V.M. au obligaţia să notifice de îndată, în scris, Parlamentului
apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4). Până la
decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.
ii.Procedură
ART. 4
(51 ) Revocarea din funcţie a oricărui membru al C.N.V.M. se face în şedinţă comună
a celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea comisiilor permanente de
specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului prevăzute la art. 3 alin. (2),
dacă acesta încetează să îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea
atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de infracţiuni, incompatibile cu exercitarea
calităţii de membru al C.N.V.M.
(52) Niciun membru al C.N.V.M. nu poate fi revocat din funcţie din alte motive sau
prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (5) şi (51).
(6) Membrii C.N.V.M. au obligaţia să notifice de îndată, în scris, Parlamentului
apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4). Până la
decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.
*Pentru alte forme de răspundere, nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
ART. 4
(51 ) Revocarea din funcţie a oricărui membru al C.N.V.M. se face în şedinţă comună
a celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea comisiilor permanente de
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specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului prevăzute la art. 3 alin. (2),
dacă acesta încetează să îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea
atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de infracţiuni, incompatibile cu exercitarea
calităţii de membru al C.N.V.M.
(52) Niciun membru al C.N.V.M. nu poate fi revocat din funcţie din alte motive sau
prin altă procedură decât cea prevăzută la alin. (5) şi (51).
(6) Membrii C.N.V.M. au obligaţia să notifice de îndată, în scris, Parlamentului
apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4). Până la
decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.
*Pentru alte sancţiuni, nu este prevăzută o procedură specială.
V.2.6 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul
personalului vamal publicată în Monitorul Oficial nr. 256 din 23 martie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 1
Prevederile prezentului statut se aplică personalului vamal din cadrul Autorităţii
Naţionale a Vămilor şi reglementează:
a) funcţiile publice specifice din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor;
b) drepturile şi îndatoririle specifice personalului vamal şi unele sporuri specifice la
salariul de bază de care acesta beneficiază;
c) incompatibilităţile şi conflictele de interese specifice personalului vamal din
cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.
ART. 2
Personalul vamal, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, are calitatea de
funcţionar public cu statut special şi cuprinde persoanele numite în funcţiile publice
generale şi specifice de conducere şi de execuţie din cadrul Autorităţii Naţionale a
Vămilor.
ART. 4
Conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor are rang de subsecretar de stat şi
îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
ART. 32
Funcţionarii publici din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor se află în conflict de
interese în situaţiile expres stabilite prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ori de câte ori au de îndeplinit următoarele
operaţiuni vamale pentru persoanele nominalizate în art. 79 alin. (1) din Legea nr.
161/20038, cu modificările şi completările ulterioare:
8

Potrivit art. 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una
dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu
privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; b) participă în cadrul aceleiaşi
comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I; c) interesele
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a) controlul vamal al mărfurilor, verificarea existenţei şi autenticităţii documentelor;
b) controlul vamal ulterior al documentelor;
c) controlul vamal al mijloacelor de transport;
d) controlul vamal al bagajelor şi al altor mărfuri transportate sau aflate asupra
persoanelor;
e) efectuarea de anchete administrative şi alte acţiuni similare.
ART. 34
(2) Reglementările prin care se stabilesc drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi
specifice, precum şi cele referitoare la funcţiile publice se completează, de drept, cu
normele generale prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările
ulterioare, şi cu cele care privesc drepturile de natură salarială ale funcţionarilor
publici.
ART. 33
Exercitarea funcţiilor publice de execuţie sau de conducere în cadrul Autorităţii
Naţionale a Vămilor este incompatibilă cu funcţiile, activităţile şi raporturile ierarhice
stabilite în art. 94 şi 95 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, [ce reglementează incompatibilităţile privind funcţionarii publici – n.n.]
precum şi cu îndeplinirea atribuţiilor prevăzute pentru activitatea de comisionar în
vamă.
ii. Procedură
ART. 34
(1) Încadrarea personalului contractual, promovarea sa în funcţie, modificarea
contractului individual de muncă, drepturile şi îndatoririle, precum şi condiţiile de
angajare a răspunderii juridice a acestuia sunt reglementate de legislaţia muncii.
(…)
iii. Sancţiuni
ART. 25
(1) Personalul vamal cu funcţii de conducere sau de execuţie este răspunzător,
potrivit legii, pentru măsurile, acţiunile şi deciziile luate în exercitarea atribuţiilor de
serviciu, precum şi pentru săvârşirea actelor şi faptelor incompatibile cu
reglementările stabilite prin Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările
ulterioare, şi prin prezentul statut.
(…)
V.2.7 Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată
prin Legea nr. 328/2006, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 649 din
27 iulie 2006
i. Conţinut
ART. 40
sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în
exercitarea funcţiei publice.
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(1) Componenţa comisiilor de selecţie a proiectelor cinematografice se stabileşte
prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, după
consultarea uniunilor şi asociaţiilor din domeniul industriei cinematografice.
(2) Membrii comisiilor de selecţie sunt desemnaţi pentru fiecare sesiune de
concurs.
(3) Membrii comisiei de lectori pot fi desemnaţi pentru două sesiuni de concursuri
succesive.
(4) Persoanele propuse atât pentru comisiile de selecţie, cât şi pentru comisia de
lectori, membrii familiilor acestora sau rudele de gradul unu nu pot participa în nici o
calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de
concurs.
(5) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunilor de
concurs membrii acestora vor fi remuneraţi din bugetul Centrului Naţional al
Cinematografiei.
ART. 58
(1) Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de credite acordate
din Fondul cinematografic:
a) proiectele autorilor care ocupă funcţii de director general al Centrului Naţional al
Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice
cu capital majoritar de stat, ai societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din
domeniul cinematografiei sau care deţin alte funcţii de conducere din cadrul Centrului
Naţional al Cinematografiei şi al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat,
de membri ai comisiilor de selecţie, pentru perioada succesivă a două sesiuni de
concurs, precum şi de funcţionari publici în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor;
b) proiectele cinematografice care propagă defăimarea ţării sau a naţiunii, a ordinii
de drept sau a principiilor constituţionale, care incită la război, la ură naţională,
rasială, de clasă sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex
sau orientare sexuală, la separatism teritorial;
c) proiectele de film care conţin, în imagini ori în limbaj, elemente cu caracter
pornografic sau obscen;
d) proiectele cinematografice care prejudiciază demnitatea, onoarea, viaţa
particulară a persoanei şi dreptul acesteia la propria imagine;
e) proiectele cinematografice care incită, direct sau indirect, la violenţă;
f) proiectele cinematografice cu caracter de propagandă electorală, politică sau
religioasă.
(2) Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de credite acordate
din Fondul cinematografic studiourile cinematografice cu capital integral de stat.
(3) Studiourile cinematografice cu capital integral de stat pot participa la
concursurile de selecţie pentru obţinerea de credite acordate din Fondul
cinematografic, în calitate de coproducător.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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V.2.8 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private, aprobată prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările
ulterioare
i.Conţinut
ART. 4
Membrii Consiliului Comisiei şi directorul general trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie şi
pregătire profesională şi cu o experienţă de cel puţin 5 ani în activitatea financiarbancară de asigurări şi reasigurări, investiţii, juridică, legislativă sau executivă din
domeniul pensiilor;
b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste funcţii;
c) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării
mandatului;
d) să nu fie membri, atât ei, cât şi membrii familiilor lor, în nici un consiliu de
administraţie şi nici acţionari semnificativi ai societăţilor comerciale care au vreo
legătură comercială şi/sau juridică cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii
Comisiei;
e) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale care, sub
orice formă, şi-a încetat activitatea şi nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi sau care
a fost declarată în stare de faliment;
f) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar şi în cel fiscal;
g) să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
h) să nu fie soţ şi nici rudă până la gradul al treilea cu Preşedintele
României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul
Băncii Naţionale a României, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi
preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
ART. 5
Calitatea de membru al Consiliului Comisiei încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului mandatului pentru care a fost numit;
b) prin demisie;
c) prin revocarea de către Parlament, în condiţiile în care săvârşesc abateri
grave de la obligaţiile ce le revin sau încalcă prevederile art. 12 alin. (1) şi (2);
d) la apariţia unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele
prevăzute la art. 4;
e) prin înlocuire, în cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului,
conform prevederilor art. 8 alin. (4) şi (5);
f) pensionare.
ART. 6
Membrii Consiliului Comisiei au obligaţia să notifice de îndată, în scris, Parlamentului
apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4; până la
decizia Parlamentului, membrul Consiliului Comisiei este suspendat de drept.
ART. 12
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(1) Membrii Consiliului Comisiei, precum şi personalul de specialitate al
Comisiei au următoarele obligaţii:
a) *** Abrogată
b) să nu presteze servicii şi să nu deţină acţiuni la entităţile implicate în
sistemul de pensii private;
c) să nu deţină nici o funcţie politică în partide, organizaţii politice sau în
instituţii şi autorităţi publice şi să nu candideze pentru o astfel de funcţie.
ii.Procedură
ART. 33
Membrii Consiliului şi personalul de specialitate al Comisiei au obligaţia să respecte
întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite
conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 34
(1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor referitoare la:
a) notificarea situaţiilor de incompatibilitate, conform art. 6;
b) asumarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1);
c) păstrarea confidenţialităţii informaţiilor, conform art. 12 alin. (2).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la
50.000 lei.
(3) Contravenţiile se constată şi amenzile se aplică prin procesul-verbal
încheiat de persoanele împuternicite prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei,
din cadrul personalului Comisiei.
ART. 36
Contravenţiilor prevăzute în art. 34 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
iii.Sancţiuni
ART. 32
(3) Încălcarea, cu vinovăţie, de către personalul de specialitate al Comisiei a
îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau
penală, după caz.
*Potrivit art. 5, calitatea de membru al Consiliului Comisiei încetează în caz de
incompatibilitate - decizia aparţine Parlamentului. Potrivit art. 6, membrii Consiliului Comisiei au
obligaţia să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de
incompatibilitate prevăzute la art. 4; până la decizia Parlamentului, membrul Consiliului Comisiei este
suspendat de drept.
V.2.9 Ordonanţă de urgenţă nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin
reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări prin Legea nr.
198/2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 25 mai 2006
i. Conţinut
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ART. 111
(1) La semnarea contractului individual de muncă, salariatul Agenţiei va semna un
angajament prin care se obligă că pe perioada desfăşurării activităţii în Agenţie nu va
presta activităţi de consultanţă şi nu va cumula funcţii de natură să determine situaţii
de conflict de interese.
(…)
(4) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin conflict de interese se înţelege
situaţia în care o persoană salariată în cadrul Agenţiei are un interes personal de
natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor
ce îi revin potrivit postului ocupat.
(5) Salariatul Agenţiei este în conflict de interese şi dacă se află în una dintre
următoarele situaţii, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor
cu privire la persoane fizice şi/sau juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial
ori se află în relaţii de rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice;
b) participă în cadrul aceleiaşi comisii constituite conform legii cu salariaţi care au
calitatea de soţ/soţie sau rudă de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale soţului/soţiei sau ale rudelor sale de gradul I,
pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei deţinute.
ii. Procedură
ART. 112
(1) În cazul existenţei unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abţină de
la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să îl
informeze în scris, de îndată, pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta
este obligat să ia măsurile care se impun pentru înlăturarea stării de conflict de
interese, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul Agenţiei, la propunerea şefului
ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat
care are aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă.
(…)
iii.Sancţiuni
ART. 111
(2) În cazul nerespectării, cu vinovăţie, a angajamentului prevăzut la alin. (1),
salariatul poate fi obligat, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului
pe care l-a produs Agenţiei.
(3) Refuzul semnării angajamentului prevăzut la alin. (1) are drept consecinţă
neîncheierea contractului individual de muncă.
ART. 112
(3) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) poate atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
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V.2.10 Ordonanţă de urgenţă nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 228 din 4 iulie
2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 471 din 12 iulie 2007
i. Conţinut
ART. 8
Observatorii desemnaţi în procesul de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii se supun
dispoziţiilor legale referitoare la situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese,
aplicabile persoanelor implicate în procesul de verificare sau evaluare a candidaţilor
sau ofertanţilor, prevăzute în cadrul legal privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.2.11 Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006
publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 20 iulie 2006
i. Conţinut
SECŢIUNEA a 8-a
Reguli de evitare a conflictului de interese
ART. 66
Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de
a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia
unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
ART. 67
Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire
are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau
subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei
de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa.
ART. 68
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Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau
subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
ART. 69
Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor următoarele persoane:
a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris
al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi;
b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanţi/candidaţi;
c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le
afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor;
d) persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii
contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este
acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 691
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Terţul susţinător care are
drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau
afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale, astfel cum
sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în
cadrul autorităţii contractante, este exclus din procedura de atribuire.
ART. 70
Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de
achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri
de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea
contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală.
ART. 264
(1) Membrilor Consiliului le este interzis:
a) să desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) să deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere,
administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte
instituţii de credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi
naţionale sau regii autonome;
c) să deţină calitatea de membru al unui grup de interes economic;
d) să deţină calitatea de membru al unui partid politic şi să desfăşoare sau să
participe la activităţi cu caracter politic;
e) să exercite orice funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor sau activităţii
în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice;
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f) să exercite oricare alte activităţi profesionale sau de consultanţă.
(2) Membrii Consiliului au obligaţia să depună declaraţiile de avere şi de interese, în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la soluţionarea unei contestaţii
dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos, sub sancţiunea nulităţii deciziei
pronunţate:
a) dacă aceştia, soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în
soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi, rude sau afini până la al patrulea grad
inclusiv cu vreuna dintre părţi;
b) dacă între aceştia şi una dintre părţi a fost un proces penal cu până la 5 ani
înaintea soluţionării cauzei;
c) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează;
d) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau
promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje.
*sunt regăsite dispoziţii şi în normele de aplicare
ii. Procedură
ART. 265
(1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplină care se constituie
în cadrul Consiliului.
(2) Comisia de disciplină are un număr de 5 membri, dintre care 2 sunt numiţi de
preşedintele Consiliului şi 3 sunt aleşi de membrii Consiliului, cu majoritate simplă.
iii.Sancţiuni
ART. 293
Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:
v) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a actelor
normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. 2,
cu excepţia alin. (2) lit. f);
V.2.12 Ordonanţă de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică aprobată prin Legea nr. 22/2007,
publicată în Monitorul Oficial nr. 35 din 18 ianuarie 2007
i.Conţinut
SECŢIUNEA a 7-a
Reguli privind conflictul de interese
ART. 46
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua
toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui
conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
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ART. 47
Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi
ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de
atribuire nu este de natură să defavorizeze concurenţa.
ART. 48
Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu
au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
ART. 49
Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor
următoarele persoane:
a) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul,
persoană fizică;
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac
parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia
dintre ofertanţi, persoane juridice;
c) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris
al unuia dintre ofertanţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie,
organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi;
d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe
parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.
*sunt regăsite dispoziţii şi în normele de aplicare
ii.Procedură
*nu este prevăzută o procedură specială
iii.Sancţiuni
ART. 46
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
V.2.13 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai
2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea
şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 685 din 3 octombrie 2012
i.Conţinut
ART. 4
(13) Membrii Comitetului de reglementare acţionează în mod independent de orice
interes al participanţilor la piaţa de energie electrică sau cea de gaze naturale, nu
solicită şi nu acceptă instrucţiuni directe din partea vreunei entităţi publice ori private
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în îndeplinirea atribuţiilor de reglementare care le revin, nu desfăşoară activităţi cu
caracter lucrativ în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale, cu
excepţia celor cu caracter didactic de instruire profesională, nu deţin acţiuni sau părţi
sociale şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere la societăţi
comerciale cu obiect de activitate în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor
naturale ori în orice alte domenii care se află în competenţa ANRE, în condiţiile legii.
(14) Calitatea de membru al Comitetului de reglementare încetează în următoarele
situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, în condiţiile alin. (5) şi (6);
b) prin demisie;
c) prin revocare de către Parlament, în următoarele situaţii:
1. la apariţia unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele prevăzute la
alin. (13);
2. împotriva acestuia a fost pronunţată o condamnare penală cu pedeapsă
privativă de libertate, rămasă definitivă;
d) prin înlocuire, în condiţiile prevăzute la alin. (6).
(15) Membrii Comitetului de reglementare au obligaţia să notifice de îndată, în
scris, Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la
alin. (13). Până la decizia Parlamentului, membrul Comitetului de reglementare este
suspendat de drept.
(16) În cazul încetării mandatului înainte de termen se procedează la numirea unei
alte persoane pentru funcţia vacantă pe durata rămasă din mandat, cu respectarea
cerinţelor de numire prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 7
Angajarea şi salarizarea personalului ANRE
(1) Personalul este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile
regulamentului de organizare şi funcţionare al ANRE, ale contractului colectiv de
muncă şi cu reglementările legale în vigoare. Condiţiile de incompatibilitate stabilite la
art. 4 alin. (13) sunt aplicabile şi personalului. Personalul de specialitate trebuie să
aibă studii tehnice, economice sau juridice şi minimum 3 ani vechime în sectorul
energiei electrice, termice şi al gazelor naturale sau în activitatea de reglementare.
(2) Numărul maxim de posturi din ANRE este de 300, exclusiv membrii Comitetului
de reglementare. Încadrarea pe posturi a personalului ANRE ca autoritate
administrativă autonomă se face în condiţiile legii, conform regulamentului de
organizare şi funcţionare al ANRE şi contractului colectiv de muncă al ANRE.
(3) Prin excepţie de la prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, precum şi
de la legile anuale de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, salarizarea
personalului ANRE şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti şi
cheltuielile de cazare pentru perioada delegării şi detaşării în altă localitate în
interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de
muncă la nivelul ANRE şi al contractului individual de muncă.
(4) Confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în cursul sau ca urmare a
exercitării atribuţiilor de serviciu în cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul
acesteia şi pentru membrii Comitetului de reglementare şi ai Consiliului consultativ, în
condiţiile prevăzute de lege.
(5) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva
membrilor Comitetului de reglementare, Consiliului consultativ şi a personalului
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ANRE, în legătură cu activitatea desfăşurată, se suportă de ANRE, urmând a fi
recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenţii.
(6) În regulamentul de organizare şi funcţionare al ANRE, precum şi în contractul
colectiv de muncă sunt prevăzute măsuri în caz de concurenţă neloială ulterior
încetării contractului de muncă al unui salariat, conform legislaţiei în vigoare.
ii.Procedură
ART. 4
(15) Membrii Comitetului de reglementare au obligaţia să notifice de îndată, în scris,
Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin.
(13). Până la decizia Parlamentului, membrul Comitetului de reglementare este
suspendat de drept.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.2.14 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind
introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic publicată în
Monitorul Oficial nr. 435 din 28 iunie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare
i. Conţinut
Art. 11
(1) Aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi crearea cadrului naţional
de biosecuritate se realizează prin participarea şi colaborarea dintre:
a) autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
c) Comisia pentru securitate biologică;
d) Garda Naţională de Mediu;
e) autorităţi implicate, respectiv autoritatea publică centrală pentru agricultură,
autoritatea centrală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, autoritatea
publică centrală pentru sănătate, autoritatea publică centrală pentru protecţia
consumatorilor şi autoritatea publică centrală pentru educaţie, cercetare şi tineret.
(…)
(7) Pentru îndeplinirea obligaţiilor conform prezentei ordonanţe de urgenţă,
autoritatea competentă consultă Comisia pentru securitate biologică. Atribuţiile
Comisiei şi modul de organizare şi funcţionare ale acesteia sunt după cum urmează:
a) *** Abrogată
1. evaluează notificările din punct de vedere ştiinţific, sub aspectul evaluării
riscurilor asupra sănătăţii umane şi a mediului, al managementului riscului, al
măsurilor de intervenţie în caz de urgenţă, al planului de monitorizare şi al metodelor
de detecţie şi identificare a organismelor modificate genetic;
2. emite un aviz ştiinţific, în termenul stabilit prin procedura descrisă la cap. II şi III.
Avizele şi procesele-verbale ale întrunirilor nu sunt confidenţiale în condiţiile
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prezentei ordonanţe de urgenţă şi se transmit autorităţii competente, pe suport de
hârtie şi în format electronic, în limbile română şi engleză;
3. emite alte avize ştiinţifice decât cel prevăzut la pct. 2, la solicitarea autorităţii
competente sau a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
(…)
b) *** Abrogată
c) costurile necesare funcţionării Comisiei pentru securitate biologică reprezentând
sediul, dotările, asigurarea secretariatului Comisiei, plata membrilor acesteia se
asigură de la bugetul de stat, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului;
d) Comisia pentru securitate biologică se compune din 12 membri titulari şi 4
membri supleanţi, specializaţi în domeniile reglementate prin prezenta ordonanţă de
urgenţă, care deţin titluri academice şi/sau universitare şi sunt personalităţi ştiinţifice
consacrate. Membrii Comisiei pentru securitate biologică provin din următoarele
instituţii:
1. 3 membri titulari şi un membru supleant, din Academia Română şi/sau din
instituţiile aflate în subordinea acesteia;
2. 3 membri titulari şi un membru supleant, din Academia de Ştiinţe Agricole şi
Silvice
"Gheorghe
Ionescu-Şişeşti"
şi/sau
din
instituţiile
aflate
în
subordinea/coordonarea acesteia;
3. 3 membri titulari şi un membru supleant, din Academia de Ştiinţe Medicale
şi/sau din instituţiile aflate în subordinea/coordonarea acesteia;
4. 3 membri titulari şi un membru supleant, din universităţi şi institute de cercetaredezvoltare cu profil biologic, agricol, medical, protecţia mediului şi alte domenii
conexe;
e) componenţa Comisiei pentru securitate biologică se stabileşte pe baza
propunerilor transmise de conducătorii instituţiilor menţionate la lit. d) şi se aprobă
prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
f) Comisia pentru securitate biologică îşi desfăşoară activitatea legal în prezenţa a
cel puţin două treimi din totalitatea membrilor săi şi emite avize ştiinţifice cu minimum
două treimi din cele 12 voturi;
g) Comisia pentru securitate biologică îşi desfăşoară activitatea după un
regulament de organizare şi funcţionare propriu aprobat cu majoritatea de voturi a
membrilor, în prima şedinţă a acesteia;
h) membrii Comisiei pentru securitate biologică sunt obligaţi să declare eventuale
situaţii de conflict de interese. Participarea la avizare este decisă de către Comisie;
i) Comisia pentru securitate biologică poate consulta experţi naţionali, pe o
perioadă determinată, pentru soluţionarea aspectelor de evaluare a riscurilor şi a
altor atribuţii legale. În acest scop stabileşte o listă de experţi, care sunt potenţiali
colaboratori. Plata membrilor Comisiei pentru securitate biologică, a experţilor,
precum şi costurile activităţilor tehnico-administrative legate de funcţionarea Comisiei
se asigură de către autoritatea competentă din bugetul propriu. Cuantumul
indemnizaţiilor pentru membrii Comisiei şi experţi se stabileşte prin ordin al
conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(…)
ii. Procedură
Art. 11
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Comisia pentru securitate biologică îşi desfăşoară activitatea după un regulament de
organizare şi funcţionare propriu aprobat cu majoritatea de voturi a membrilor, în
prima şedinţă a acesteia;
h) membrii Comisiei pentru securitate biologică sunt obligaţi să declare eventuale
situaţii de conflict de interese. (…)
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
Art. 11 alin. 7 lit. h) teza a doua – g). (…). Participarea la avizare este decisă de
către Comisie;
V.2.15 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea
spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţi conexe actului medical publicată în Monitorul Oficial nr. 428 din 6
iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 4
(1) Consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, pot aproba prin hotărâre lista
spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a unităţilor administrativteritoriale ori din proprietatea privată a statului, pentru care sunt mandatate să vândă,
ce urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Listele astfel aprobate sunt afişate în mod obligatoriu la sediul consiliului
local/judeţean şi publicate pe site-ul consiliului local/judeţean în termen de 15 zile de
la aprobare.
ART. 5
(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, în fiecare comună, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judeţ
în care există spaţii ce cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă se
constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor medicale, denumită în continuare
comisie, şi o comisie de contestaţie.
(2) Comisia şi comisia de contestaţie se constituie prin dispoziţie a primarului,
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, şi fiecare are următoarea componenţă:
a) două persoane din aparatul de specialitate al primarului localităţii sau, după caz,
al preşedintelui consiliului judeţean din localitatea, respectiv judeţul în a cărui
proprietate sau administrare se află spaţiul medical;
b) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului
Bucureşti;
c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi, după caz, un reprezentant
al colegiului teritorial al medicilor dentişti;
d) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a
municipiului Bucureşti, desemnat de directorul general;
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e) 2 consilieri locali ai comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, 2 consilieri
judeţeni ai judeţului în a cărui proprietate, respectiv administrare se află spaţiul
medical.
(…)
(6) Membrii comisiilor nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la o
persoană juridică care solicită cumpărarea spaţiului medical. Membrii comisiilor nu
pot solicita cumpărarea de spaţii medicale şi nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la
gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spaţiilor
medicale. (…)
ii. Procedură
Art. 5
(3) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceştia
vor fi înlocuiţi de membrii supleanţi stabiliţi prin dispoziţie a primarului, respectiv a
preşedintelui consiliului judeţean.
(4) În termen de 15 zile de la data primirii solicitării din partea primarilor, respectiv a
preşedinţilor consiliilor judeţene, instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a-şi
desemna reprezentanţii şi/sau, după caz, înlocuitorii.
(6) (…) În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile de la constatarea acesteia de
către comisie, aceasta se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
*Potrivit art. 5 alin. 6 teza finală, „în caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile de la
constatarea acesteia de către comisie, aceasta se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor”.

V.2.16 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul
statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale
consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile publicată în
Monitorul Oficial nr. 481 din 30 iunie 2008, cu modificările şi completările
ulterioare
i. Conţinut
ART. 3
(1) Activitatea de audit statutar se efectuează numai de către auditorii statutari sau
de firmele de audit care au făcut obiectul autorizării, respectiv aprobării în condiţiile
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor statutari şi a
firmelor de audit este Camera Auditorilor Financiari din România.
(3) Responsabilitatea finală pentru aprobarea auditorilor statutari şi a firmelor de
audit revine organismului de supraveghere în interes public.
ART. 4
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(1) O persoană fizică poate fi autorizată să efectueze audit statutar, în conformitate
cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, după efectuarea stagiului de
pregătire practică şi promovarea examenului de competenţă profesională.
(2) Camera poate autoriza ca auditori statutari doar persoanele fizice care
îndeplinesc cumulativ cel puţin următoarele condiţii:
a) au o bună reputaţie.
Buna reputaţie trebuie să aibă în vedere un comportament profesional adecvat, cu
respectarea cerinţelor Codului etic emis de IFAC şi adoptat de Cameră, aşa cum se
prevede la art. 20 alin. (1). Criteriile care definesc buna reputaţie sunt stabilite de
Cameră, cu aprobarea organismului de supraveghere în interes public;
b) au absolvit o instituţie de învăţământ economic superior sau un nivel echivalent,
în condiţiile stabilite prin regulamentul emis de Cameră şi aprobat de organismul de
supraveghere în interes public;
c) au urmat un curs de instruire teoretică;
d) au efectuat un stagiu de pregătire practică, în conformitate cu prevederile art. 9;
e) au promovat examenul de competenţă profesională, organizat sau recunoscut
de autoritatea competentă pentru autorizarea auditorilor statutari şi a firmelor de
audit.
* Codul etic din domeniul auditului financiar a fost aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 26.08.2004
a Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în M.O. nr. 966 din 21.10.2004.
ART. 21
Independenţa şi obiectivitatea
(1) Atunci când efectuează un audit statutar, auditorul statutar şi/sau firma de audit
este independent(ă) de entitatea auditată şi nu este implicat(ă) în procesul decizional
al entităţii auditate, în înţelesul Codului etic.
(2) Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de membru al Camerei nu pot angaja
sau desfăşura activităţi care le prejudiciază ori care le pot prejudicia integritatea,
obiectivitatea, independenţa sau reputaţia profesională, astfel cum acestea sunt
definite în Codul etic.
(3) Un auditor statutar sau o firmă de audit nu trebuie să efectueze un audit statutar
în cazul în care există orice relaţie financiară directă sau indirectă, de afaceri, de
încadrare în muncă ori un alt tip de relaţie - inclusiv prestarea de servicii
suplimentare, altele decât cele de audit - între auditorul statutar, firma de audit sau
reţeaua de care aparţine firma de audit, pe de o parte, şi entitatea auditată, pe de
altă parte, în astfel de circumstanţe în care o terţă parte obiectivă, rezonabilă şi
informată ar putea trage concluzia că independenţa auditorului statutar sau a firmei
de audit poate fi compromisă.
(4) În cazul în care auditorul statutar sau firma de audit este afectat(ă) de existenţa
anumitor situaţii ce pot conduce la ameninţări la adresa independenţei sale, cum ar fi
cele de verificare a propriei activităţi, interes propriu, intimidare, relaţii de
reprezentare sau de familie, aşa cum aceste ameninţări sunt definite în Codul etic,
auditorul statutar sau firma de audit trebuie să aplice măsuri de protecţie pentru a
reduce aceste ameninţări. În cazul în care importanţa acestor ameninţări în
comparaţie cu măsurile de protecţie aplicate este de o asemenea natură încât
independenţa este compromisă, auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie să
efectueze auditul statutar.
(5) În cazul în care un auditor statutar sau un asociat apropiat al acestuia se află întro anumită relaţie cu entitatea auditată sau se află în relaţie cu angajaţii-cheie ori cu
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conducerea acestei entităţi, iar astfel de relaţii ar putea conduce la situaţii de afectare
a independenţei sau obiectivităţii auditorului statutar, atunci respectivul auditor
statutar nu poate audita situaţiile financiare ale entităţii respective.
(6) Camera poate să prevadă prin regulament, aprobat de organismul de
supraveghere în interes public, situaţiile care ar putea pune în pericol independenţa
şi obiectivitatea auditorilor statutari sau ale firmelor de audit.
ART 22
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit care auditează entităţile de interes public
trebuie să respecte prevederile art. 21, precum şi pe cele ale art. 48 referitoare la
independenţă şi obiectivitate.
ART. 48
Independenţa în cazul auditării entităţilor de interes public
(1) În plus faţă de prevederile art. 21 şi 26, auditorii statutari sau firmele de audit care
efectuează audituri statutare ale entităţilor de interes public au, printre altele,
următoarele atribuţii:
a) confirmă anual în scris comitetului de audit independenţa lor faţă de entitatea de
interes public auditată;
b) comunică anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entităţii
auditate; şi
c) discută cu comitetul de audit despre ameninţările la adresa independenţei lor şi
măsurile de protecţie luate pentru reducerea acestor ameninţări, aşa cum sunt
acestea documentate în temeiul art. 23.
(2) Partenerul (partenerii)-cheie responsabil(i) pentru efectuarea auditului statutar se
roteşte (rotesc) obligatoriu, în cadrul misiunii lui (lor) de audit, în termen de cel mult 7
ani de la data numirii şi i (li) se permite să participe din nou la auditarea entităţii după
o perioadă de cel puţin 2 ani.
(3) Auditorului statutar sau partenerului-cheie care efectuează auditul statutar în
numele firmei de audit nu i se permite să ocupe un post-cheie de conducere în cadrul
entităţii auditate înainte de scurgerea unei perioade de cel puţin 2 ani de la data
demisiei ca auditor statutar sau ca partener cheie din misiunea de audit.
(4) Organismul de supraveghere în interes public întocmeşte şi publică un raport
anual asupra aspectelor de independenţă care îi sunt transmise de auditorii statutari
individuali, firmele de audit şi preşedintele Camerei, pe care îl înaintează
organismelor cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii.
(5) În cazul auditului statutar al entităţilor de interes public, dacă se consideră că se
impun măsuri de protecţie a independenţei auditorului statutar sau a firmei de audit,
auditorul statutar sau firma de audit nu poate efectua un audit statutar atunci când
este un caz de verificare a propriei activităţi sau de interes propriu.
ART 35
(2) Abaterile pentru care se aplică sancţiuni, precum şi procedura de constatare şi
sancţionare se stabilesc prin regulamentul Camerei, cu avizul organismului de
supraveghere în interes public.
ii.Procedură
ART. 20
Etica profesională
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(1) Camera adoptă Codul etic emis de IFAC. Codul etic este tradus şi publicat în
limba română prin grija Camerei.
(2) Organismul de supraveghere în interes public, împreună cu Camera, se
asigură că toţi auditorii statutari şi toate firmele de audit respectă principiile de etică
profesională, care se referă cel puţin la funcţionarea lor în interes public, integritatea
şi obiectivitatea, competenţa profesională şi atenţia cuvenită acestora, aşa cum sunt
definite acestea în Codul etic.
ART. 22
(2) În aplicarea prevederilor art. 21 şi 48, Camera emite măsuri de implementare care
se aprobă de către organismul de supraveghere în interes public.
ART. 24
Încălcarea prevederilor referitoare la independenţă şi obiectivitate, prevăzute în
prezenta ordonanţă de urgenţă, poate conduce la aplicarea de sancţiuni, inclusiv
retragerea autorizării auditorului statutar sau firmei de audit, conform regulamentului
emis de Cameră şi aprobat de organismul de supraveghere în interes public.
ART. 31
Sistemele de asigurare a calităţii
(1) Toţi auditorii statutari şi firmele de audit fac obiectul unui sistem de asigurare a
calităţii care respectă cel puţin criteriile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Criteriile ce trebuie îndeplinite de sistemul de asigurare a calităţii sunt
următoarele:
a) să fie organizat astfel încât să fie independent de auditorii statutari şi firmele de
audit verificate şi să facă obiectul supravegherii în interes public;
b) finanţarea sistemului de asigurare a calităţii să fie realizată fără niciun fel de
influenţe din partea auditorilor statutari sau a firmelor de audit;
c) sistemul de asigurare a calităţii trebuie să dispună de resurse corespunzătoare.
În acest sens, Camera şi organismul de supraveghere în interes public au obligaţia
de a asigura procurarea resurselor necesare funcţionării acestuia;
d) persoanele care efectuează verificările de asigurare a calităţii trebuie să aibă
pregătire profesională adecvată şi experienţă relevantă în auditul statutar şi în
raportarea financiară, combinate cu pregătire specifică în ceea ce priveşte verificarea
asigurării calităţii;
e) selectarea persoanelor care fac verificările pentru misiuni de verificare a
asigurării calităţii specifice se realizează în baza unor proceduri obiective, concepute
astfel încât să se asigure că nu sunt conflicte de interese între cei care fac verificările
şi auditorul statutar sau firma de audit verificat(ă);
f) aria de aplicabilitate a verificării de asigurare a calităţii, susţinută de testarea
adecvată a dosarelor de audit selectate, include o evaluare a conformităţii cu
standardele de audit aplicabile şi cu cerinţele de independenţă, a cantităţii şi calităţii
resurselor cheltuite, a onorariilor de audit percepute şi a sistemelor interne de control
al calităţii ale firmei de audit;
g) verificarea asigurării calităţii trebuie să aibă ca rezultat un raport care conţine
principalele concluzii ale acestei verificări;
h) verificările cu privire la asigurarea calităţii se efectuează la un interval stabilit în
funcţie de calificativele obţinute la verificările anterioare, dar nu mai mult de 6 ani,
respectiv 3 ani, în cazul auditorilor entităţilor de interes public, în condiţiile stabilite
prin regulament emis de organismul de supraveghere în interes public;
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i) rezultatele generale ale activităţii realizate de sistemul de asigurare a calităţii se
publică anual;
j) recomandările formulate la încheierea verificărilor pentru asigurarea calităţii
trebuie să fie puse în practică de auditorul statutar sau de firma de audit în termenul
stabilit de persoanele care efectuează verificările de asigurare a calităţii. De
asemenea, Camera stabileşte prin norme proprii, cu avizul organismului de
supraveghere în interes public, termene pentru remedierea unor deficienţe privind
asigurarea calităţii.
(3) În cazul în care recomandările la care se face referire la alin. (2) lit. j) nu sunt
puse în practică, auditorul statutar sau firma de audit, dacă este cazul, va face
obiectul sistemului de investigaţii şi sancţiuni, aşa cum este prevăzut de prezenta
ordonanţă de urgenţă şi de alte reglementări în domeniu.
(4) Sub supravegherea în interes public a organismului de supraveghere în interes
public, Camera este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri pentru
asigurarea calităţii.
ART. 32
Sistemele de investigaţii (alin. 1 – 3)
(1) Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a
Profesiei Contabile, Camera este autoritatea competentă care instituie sisteme
eficiente de investigaţii şi sancţiuni pentru a detecta, a corecta şi a preveni
efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar de către membrii acesteia.
Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile este
autoritatea competentă care instituie sisteme eficiente de investigaţii şi sancţiuni
pentru a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului
statutar de către membri ai Consiliului Camerei sau alţi membri aleşi în structurile de
conducere ale Camerei.
(2) Sancţiunile aplicate trebuie să fie eficiente, proporţionale şi descurajante cu
privire la auditorii statutari şi la firmele de audit, în cazul în care auditurile statutare nu
sunt efectuate în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Sancţiunile aplicate nu trebuie să aducă atingere regimului de răspundere civilă.
(3) Măsurile luate sau sancţiunile impuse auditorilor statutari şi firmelor de audit
trebuie să fie prezentate în mod adecvat publicului.
ART. 35
(1) Sancţiunile aplicate de Cameră auditorilor statutari şi firmelor de audit, după caz,
sunt: (…)
(2) Abaterile pentru care se aplică sancţiuni, precum şi procedura de constatare şi
sancţionare se stabilesc prin regulamentul Camerei, cu avizul organismului de
supraveghere în interes public.
ART. 43
Desemnarea autorităţilor competente
(1) În cadrul sistemului de supraveghere în interes public a activităţii de audit
statutar, organismul de supraveghere în interes public reprezintă autoritatea
competentă cu atribuţii în domeniul supravegherii în interes public a activităţii de
audit statutar în România.
(2) Camera Auditorilor Financiari din România este organizaţia profesională cu
atribuţii legate de desfăşurarea activităţii de audit statutar în România.
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(3) Autorităţile competente prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt astfel organizate încât să
se evite conflictele de interese.
(4) Autorităţile competente prevăzute la alin. (1) şi (2) cooperează, ori de câte ori
este necesar, în scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce le revin. Acestea asigură
schimbul de informaţii şi cooperarea necesară în investigaţiile referitoare la
efectuarea auditurilor statutare.
ART. 47
Comitetul de audit
(1) Fiecare entitate de interes public trebuie să aibă un comitet de audit.
Autorităţile de reglementare ale entităţilor de interes public stabilesc dacă acest
comitet de audit trebuie să fie compus din membri neexecutivi ai organului de
administraţie şi/sau membri ai organului de supraveghere a entităţii auditate şi/sau
din membri care sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor entităţii auditate, cu
respectarea legislaţiei în vigoare. Cel puţin un membru al comitetului de audit este
independent şi are competenţă în contabilitate şi/sau audit.
(2) Fără a aduce atingere responsabilităţii membrilor organelor de administraţie, de
conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiţi de adunarea
generală a acţionarilor din cadrul entităţii auditate, comitetul de audit are, printre
altele, următoarele atribuţii:
a) monitorizează procesul de raportare financiară;
b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după
caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;
c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor
financiare anuale consolidate;
d) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit
şi, în special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate.
(3) În cazul entităţilor de interes public, propunerea venită din partea organului de
administraţie sau de supraveghere privind numirea unui auditor statutar sau a unei
firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.
(4) Auditorul statutar sau firma de audit raportează comitetului de audit cu privire la
aspectele esenţiale care rezultă din auditul statutar şi, în special, cu privire la
deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de
raportare financiară.
(5) În aplicarea prevederilor alin. (1) - (4), Camera recomandă măsuri de
implementare care se aprobă de organismul de supraveghere în interes public.
ART. 49
Verificarea pentru asigurarea calităţii prevăzute la art. 31 trebuie efectuată cel puţin
o dată la fiecare 3 ani pentru auditorii statutari sau firmele de audit care efectuează
audituri statutare pentru entităţile de interes public.
Art. 56
Punerea în practică a procedurilor disciplinare şi de sancţionare referitoare la
abaterile de la legislaţia şi practica auditului statutar se realizează prin Comisia de
disciplină. Regulile de funcţionare a Comisiei de disciplină sunt aprobate de către
Consiliul superior.

ART. 69
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Consiliul superior are următoarele atribuţii:
(…)
d) aprobă criteriile şi regulile pentru angajarea şi salarizarea personalului în
departamentele de specialitate, potrivit legii, astfel încât să nu existe incompatibilităţi
şi conflicte de interese, şi urmăreşte aplicarea corespunzătoare a acestora;
e) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului;
f) numeşte preşedintele Comisiei de disciplină ales dintre membrii acesteia, la
propunerea acestora;
g) aprobă Regulamentul intern al Comisiei de disciplină;
(…)
ART. 73
(1) Comisia de disciplină este structura de investigaţie şi disciplină pentru auditorii
statutari şi firmele de audit din România.
(2) Comisia de disciplină emite decizii şi impune sancţiuni în conformitate cu
regulamentul intern al acesteia.
(3) Comisia de disciplină este responsabilă cu administrarea şi derularea
procedurilor de reclamaţie şi disciplină în domeniul activităţii de audit statutar.
(4) Comisia de disciplină este compusă din 5 membri, astfel:
(i) o persoană cu pregătire juridică, desemnată de Ministerul Justiţiei;
(ii) două persoane desemnate de Ministerul Finanţelor Publice;
(iii) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(iv) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului.
(5) Membrii Comisiei de disciplină au obligaţia de a respecta secretul profesional şi
de a evita conflictul de interese.
(6) Perioada pentru care sunt numiţi membrii Comisiei de disciplină este de 3 ani,
cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată.
(7) Comisia de disciplină este condusă de un preşedinte ales dintre reprezentanţii
instituţiilor în Comisia de disciplină.
(8) Procedurile Comisiei de disciplină şi modalităţile de administrare a acestora sunt
cuprinse în regulamentul intern al acesteia. Regulamentul intern al Comisiei de
disciplină este aprobat printr-o majoritate de 66% din numărul total al membrilor
Comisiei de disciplină.
(9) Hotărârile Comisiei de disciplină se iau prin majoritate simplă, cu condiţia ca
minimum 3 membri să fie prezenţi. În cazul egalităţii voturilor, preşedintele are votul
hotărâtor.
(10) Membrii Comisiei de disciplină nu pot fi reprezentaţi prin înlocuitori.
(…)
(13) Detalierea aspectelor referitoare la depunerea plângerilor împotriva auditorilor
statutari, respectiv a firmelor de audit, înaintate de către terţe persoane, inclusiv de
autorităţi publice, luarea şi emiterea de decizii de către Comisia de disciplină, modul
de contestare a deciziilor, soluţionarea contestaţiilor primite de la auditorii statutari,
respectiv firmele de audit, se efectuează prin Regulamentul intern al Comisiei de
disciplină.
(14) La îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia de disciplină colaborează ori de câte ori
este necesar cu Camera.
(15) Comisia de disciplină investighează abaterile săvârşite de membrii Consiliului
Camerei sau de alţi membri aleşi în structurile de conducere ale Camerei.
(16) Sancţiunile aplicate de Comisia de disciplină se pot contesta la Secţia de
contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti.

182

ART. 76
Membrii Consiliului superior şi ai Comisiei de disciplină, personalul din
departamentele de specialitate, precum şi persoanele care fac parte din comisiile
tehnice îşi desfăşoară activitatea astfel încât să se evite conflictul de interese. Prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului se va defini conflictul de
interese.
iii. Sancţiuni
ART. 24
Încălcarea prevederilor referitoare la independenţă şi obiectivitate, prevăzute în
prezenta ordonanţă de urgenţă, poate conduce la aplicarea de sancţiuni, inclusiv
retragerea autorizării auditorului statutar sau firmei de audit, conform regulamentului
emis de Cameră şi aprobat de organismul de supraveghere în interes public.
ART. 32
Sistemele de investigaţii (alin. 4 – 6)
(4) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către auditorii
statutari şi firmele de audit atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau
penală, după caz.
(5) Firmele de audit răspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei,
dacă unul dintre asociaţi, administratori sau angajaţi, care nu are calitatea de auditor
statutar, va interveni în exercitarea independentă a profesiei de auditor statutar,
astfel încât să prejudicieze independenţa auditorilor statutari care desfăşoară
această activitate în numele firmei de audit.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică şi persoanelor fizice care sunt membre ale
Camerei şi care desfăşoară activitatea de auditor statutar în numele unor firme de
audit.
ART. 33
Contravenţii şi sancţiuni
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) încălcarea prevederilor art. 32 alin. (5) şi (6);
b) utilizarea calităţii de auditor statutar sau a celei de firmă de audit în alte condiţii
decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
c) exercitarea activităţii de audit statutar fără viza anuală emisă de autoritatea
competentă sau de către persoane neînregistrate în Registrul public prevăzut la art.
14.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) cele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi nulitatea
raportului de audit întocmit;
c) cele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele
anume împuternicite de Cameră sau de organismul de supraveghere în interes
public, după caz.
(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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ART. 34
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către
persoane împuternicite de Cameră sau de organismul de supraveghere în interes
public, după caz.
(2) Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile legale în vigoare
privind regimul juridic al contravenţiilor.
ART. 35
Sancţiuni
(1) Sancţiunile aplicate de Cameră auditorilor statutari şi firmelor de audit, după
caz, sunt:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de exercitare a activităţii de audit statutar pe o perioadă
cuprinsă între 3 luni şi un an. În perioada suspendării, persoana în cauză nu are
dreptul de a exercita sub nicio formă activitate de audit statutar, nu poate face uz de
calitatea de auditor statutar şi nu poate participa la activitatea Camerei;
d) retragerea autorizării, însoţită de pierderea calităţii de auditor statutar.
Retragerea autorizării firmei de audit atrage dizolvarea de drept şi lichidarea
acesteia.
ART 36
(1) Sancţiunile aplicate auditorilor statutari sau firmelor de audit, rămase definitive
după parcurgerea tuturor formelor legale de contestare, se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I, prin grija Camerei.
(2) În cazul în care instanţele judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive de
condamnare a unui auditor statutar pentru fapte penale legate de exercitarea
activităţii de audit statutar sau aplică sancţiunea penală complementară interdicţiei
exercitării acestei activităţi, auditorul statutar va remite Camerei o copie a hotărârii
judecătoreşti, pentru a opera radierea acestuia din Registrul public. În acest scop,
Camera urmăreşte stadiul derulării acţiunilor penale îndreptate împotriva auditorilor
statutari.
ART. 73
(11) Comisia de disciplină poate impune următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) restricţionare (retragerea sau suspendarea parţială ori totală) a dreptului de
practică;
c) penalizare conform deciziei Comisiei de disciplină;
d) retragerea aprobării.
(12) Cuantumul penalizărilor prevăzute la alin. (11) lit. c) se stabileşte prin
regulament emis de Comisia de disciplină.
(…)
(15) Comisia de disciplină investighează abaterile săvârşite de membrii Consiliului
Camerei sau de alţi membri aleşi în structurile de conducere ale Camerei.
(16) Sancţiunile aplicate de Comisia de disciplină se pot contesta la Secţia de
contencios administrativ a Tribunalului Bucureşti.
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V.2.17 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul
funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 135 din 29 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager
public, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial
nr. 484 din 30 iunie 2008
i.Conţinut
ART. 6
(2) În vederea participării la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)
şi b), pot fi recrutate persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a), să fie absolvenţi
cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă, respectiv absolvenţi cu diplomă de
licenţă sau echivalentă ai studiilor superioare de lungă durată;
b) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), să fie funcţionari
publici sau personal contractual din sectorul public, cu experienţă de minimum un an
în sectorul public;
c) să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea tinerilor
nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;
d) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
e) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
f) să aibă capacitatea deplină de exerciţiu;
g) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen
medical de specialitate;
h) să nu fi fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi deţinut calitatea de lucrător sau colaborator al securităţii, aşa cum sunt
definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul
dosar şi deconspirarea securităţii;
j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să cunoască o limbă de circulaţie europeană;
l) să nu aibă restricţii de a călători în străinătate pentru acele ţări avute în vedere
de către programul de formare la care participă.
(3) Selecţia participanţilor la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.
a) şi b) se face în urma parcurgerii următoarelor etape, ce se detaliază în normele de
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) verificarea şi selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviu;
d) testare specifică destinată evaluării abilităţilor candidaţilor raportată la specificul
funcţiei publice de manager public.
ART. 21
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(1) Evaluatorul extern prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) este persoana selectată şi
pregătită în tehnici de intervievare şi evaluare, în condiţiile normelor de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Evaluatorul extern trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
a) să fie absolvent al învăţământului superior de lungă durată, absolvit cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, în domenii sau cu specializări postuniversitare relevante,
detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
b) să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani;
c) să nu să se afle în situaţii de conflict de interese, prevăzute de lege, cu
managerii publici evaluaţi.
(3) Evaluatorul extern are următoarele atribuţii principale:
a) efectuează evaluarea externă, în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, şi consemnează rezultatele acesteia într-un raport
de evaluare;
b) soluţionează contestaţiile privind evaluarea externă a managerilor publici şi
consemnează rezultatele acestora, motivate corespunzător, într-un raport.
(4) Un evaluator extern nu poate îndeplini simultan atribuţiile prevăzute la alin. (3)
lit. a) şi b) în cadrul aceleiaşi sesiuni de evaluare, cu privire la aceleaşi persoane.
(5) Remuneraţia sau indemnizaţia, după caz, a evaluatorului extern este asigurată
din bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în
cuantumul prevăzut de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Obligaţiile, procedurile de selecţie şi modul de funcţionare ale corpului de
evaluatori externi, prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. b), se stabilesc prin normele de
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.2.18 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea
activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională
finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator
de asistenţă tehnică publicată în Monitorul Oficial nr. 825 din 8 decembrie 2008,
cu modificările şi completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 11
(1) În vederea îndeplinirii activităţii prevăzute la art. 1 vor fi cooptaţi consilieri
rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatori de proiect, precum şi experţi, care vor
fi remuneraţi pentru activitatea depusă în cadrul proiectului printr-o indemnizaţie
stabilită în contractul de înfrăţire instituţională, în funcţie de numărul de zile lucrate.
(…)
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(4) Consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi
experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională, în care România este
donator de asistenţă tehnică, îşi vor îndeplini misiunile în baza unui mandat aprobat
de către conducătorul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică şi în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare, activitatea depusă în cadrul contractului de înfrăţire instituţională, în care
România este donator de asistenţă tehnică, nu constituie situaţie de incompatibilitate
pentru consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum
şi pentru experţii cooptaţi.
*Dispoziţia legală a art. 11 alin. 5 nu numai că nu defineşte o situaţie de incompatibilitate sau de
conflict de interese, ci prevede expres că nu are o asemenea semnificaţie activitatea depusă de
consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, sau, după caz, de experţii cooptaţi,
în cadrul contractului de înfrăţire instituţională.

V.2.19 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2012, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 174 din 19 martie 2009
i. Conţinut
ART. 11
(1) Conducerea ANCOM este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, numiţi
de către preşedintele României, la propunerea Guvernului.
(2) Salariul de bază al preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM este stabilit la nivelul
indemnizaţiei cuvenite funcţiei de secretar de stat, în cazul preşedintelui, şi,
respectiv, funcţiei de subsecretar de stat, în cazul vicepreşedinţilor.
(3) Preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul
comunicaţiilor sau în domeniul juridic ori economic în general;
b) să nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice;
c) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar;
d) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la societăţi comerciale
cu activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale sau cu alte
activităţi din domeniul de reglementare al ANCOM şi să nu facă parte din organele de
conducere ale unor astfel de societăţi;
e) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului
(4) Preşedintelui şi vicepreşedinţilor ANCOM li se aplică în mod corespunzător
dispoziţiile cap. IV "Alte conflicte de interese şi incompatibilităţi" din cadrul titlului IV
"Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice
şi funcţiilor publice" al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
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ii. Procedură
(5) Durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor ANCOM este de 6 ani, cu
posibilitatea prelungirii pe aceeaşi perioadă o singură dată. Mandatul preşedintelui şi
al vicepreşedinţilor ANCOM încetează în următoarele situaţii:
a) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile
calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;
b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru
care nu a intervenit reabilitarea;
c) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieşirea din starea de
incompatibilitate reglementat la alin. (8);
d) prin demisie;
e) prin deces;
f) la expirarea sa.
(6) Dacă funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte devine vacantă se procedează la
numirea unei noi persoane pentru această funcţie pentru durata rămasă din mandat,
în condiţiile prevederilor alin. (1).
(7) Membrii ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea
succesorilor lor.
(8) Preşedintele sau vicepreşedinţii care, în momentul numirii sau pe parcursul
mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) şi
(4) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de
incompatibilitate.
(9) În cazul prevăzut la alin. (8), persoana în cauză are obligaţia de a notifica de
îndată, în scris, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul
Camerei Deputaţilor şi Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului
despre existenţa situaţiei de incompatibilitate.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.2.20 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea
Fondului Român de Contragarantare publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din
26 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 7
(1) Fondul este administrat în sistem dualist de un consiliu de supraveghere, alcătuit
din 7 membri, şi un directorat, alcătuit din 3 membri.
(2) Membrii directoratului nu pot fi concomitent şi membri în consiliul de
supraveghere. Membrii directoratului sunt persoane fizice.
(3) Preşedintele consiliului de supraveghere este desemnat de adunarea generală a
acţionarilor, iar preşedintele directoratului de către consiliul de supraveghere.
(4) Mandatul membrilor consiliului de supraveghere şi al membrilor directoratului este
de 4 ani şi poate fi reînnoit.
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ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială..
*Având în vedere că potrivit art. 1 alin. 1, citat anterior, Fondul Român de Contragarantare se
constituie ca societate comercială pe acţiuni, soluţionarea cazului de incompatibilitate se va realiza
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, ce constituie dreptul comun în materie.
iii. Sancţiuni
*Nu este prevăzută o sancţiune specifică.
*Având în vedere că potrivit art. 1 alin. 1, citat anterior, Fondul Român de Contragarantare se
constituie ca societate comercială pe acţiuni, soluţionarea cazului de incompatibilitate se va realiza
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, ce constituie dreptul comun în materie.
V.2.21 Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei
Civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august
2009, cu modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 13
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIAS se aprobă prin hotărâre a
Guvernului în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I, a prezentei ordonanţe.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi
regimul de incompatibilităţi şi condiţiile de numire şi revocare a membrilor consiliului
de conducere şi a directorului general al CIAS.
ii.Procedură
*Textele fac referire la Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIAS.
iii.Sancţiuni
*Textele fac referire la Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIAS.
V.2.22 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie publicată în
Monitorul Oficial nr. 93 din 10 februarie 2010, cu modificările şi completările
ulterioare
i. Conţinut

ART. 10
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Calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii este incompatibilă cu
orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul
superior, precum şi a celor de instruire din cadrul instituţiilor de formare profesională.
*Preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, întrucât sunt asimilaţi
secretarului de stat şi, respectiv, subsecretarului de stat, se supun aceloraşi dispoziţii referitoare la
incompatibilităţi şi conflicte de interese ca şi aceştia.
Astfel, în cazul lor se aplică în mod corespunzător art. 72 din Legea nr. 161/2003 (în ceea ce
priveşte conflictele de interese) şi art. 84 alin. 1 lit. b) – i) şi alin. 2 – 4 din acelaşi act normativ (cu privire
la incompatibilităţi).
.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.2.23 Ordonanţă nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării
bunurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 628 din 2 septembrie 2011
i. Conţinut
ART.15
(2) Pentru dobândirea calităţii de membru stagiar, persoana fizică trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de
învăţământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene,
recunoscută de autorităţile române competente, potrivit legii, care atestă încheierea
de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în domeniile propuse de
către Consiliul director şi aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de
atribuire a calităţii de membru stagiar;
b) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care
nu a intervenit reabilitarea;
c) să fie declarat admis la examenul organizat potrivit alin. (1);
d) să achite taxa de examen în cuantumul şi în termenele stabilite de Consiliul
director.
ART. 17
(1) Poate dobândi calitatea de membru acreditat orice membru titular cu o vechime în
profesia de evaluator de cel puţin 3 ani care a promovat un examen în conformitate
cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, aprobat
de Consiliul director.
(2) Numai membrii acreditaţi pot fi aleşi în Comisia de verificare şi monitorizare.
(3) Calitatea de membru acreditat este acordată pentru 5 ani de la data susţinerii
examenului de acreditare.
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(4) Calitatea de membru acreditat se pierde dacă persoana se află în oricare dintre
următoarele situaţii:
a) nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire
continuă;
b) nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru
activitatea de evaluare;
c) nu a achitat cotizaţia anuală în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul
director;
d) este condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie;
e) nu promovează, la fiecare 5 ani de la data dobândirii calităţii de membru
acreditat, un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin
regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul director.
(5) Calitatea de membru acreditat se dovedeşte cu legitimaţia de membru acreditat
şi parafa care se vizează, respectiv se emite anual.
ART.22
(2) Este evaluator autorizat inactiv persoana care nu are dreptul să exercite profesia
de evaluator autorizat deoarece se află în una dintre următoarele situaţii:
a) a fost sancţionată disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calităţii
de membru pe o perioadă de până la 12 luni, conform prezentei ordonanţe;
b) are atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al
altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege;
c) se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de o lege specială.
ART. 30
Activitatea de evaluare este compatibilă cu desfăşurarea următoarelor activităţi:
a) consultanţă de afaceri şi management;
b) elaborarea de proiecte de finanţare;
c) evaluarea de proiecte de finanţare;
d) expertiză contabilă, audit financiar, reorganizare judiciară şi lichidare,
consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre
activităţile respective şi a principiului independenţei, după caz.
ii.Procedură
ART. 18
Membrii titulari care la sfârşitul anului calendaristic nu au urmat programul obligatoriu
de pregătire sunt suspendaţi până la efectuarea, într-un termen de maximum 2 ani
de la data suspendării, a programului echivalent a 25 de ore pe an. Dacă în acest
termen nu se face dovada îndeplinirii acestei condiţii, calitatea de membru al Uniunii
încetează de drept. Constatarea încetării calităţii de membru al Uniunii se face prin
hotărâre a Consiliului director.
iii.Sancţiuni
ART. 16
(1) Poate fi membru titular numai acea persoană care a promovat examenul de
finalizare a stagiaturii.
(2) Calitatea de membru titular se pierde dacă persoana se află în oricare dintre
următoarele situaţii:
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a) nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire
continuă;
b) nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru
activitatea de evaluare;
c) nu achită cotizaţia anuală în cuantumul şi la termenele stabilite de Consiliul
director;
d) este condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie.
(3) Calitatea de membru titular se dovedeşte cu legitimaţia de membru şi parafa
care se vizează, respectiv se emite anual.
ART. 26
Sancţiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizaţi, în raport cu gravitatea
abaterilor săvârşite, sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) avertisment cu acţiune corectivă profesională;
c) suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de până la 12 luni;
d) retragerea calităţii de membru al Uniunii.
ART. 27
Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin
regulamentul de organizare şi funcţionare al Uniunii.
ART. 40
Persoanele împotriva cărora s-a dispus sancţiunea suspendării din calitatea de
membru al ANEVAR sau al altor organizaţii al căror profil de activitate face parte din
domeniul de reglementare al prezentei ordonanţe care îndeplinesc condiţiile de
dobândire a calităţii de evaluator autorizat nu pot deveni membri de drept ai Uniunii
dacă nu a expirat termenul pentru care s-a dispus sancţiunea până la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe.
V.2.24 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 297/2004 privind piaţa de capital publicată în Monitorul Oficial nr. 435 din 30
iunie 2012
i. Conţinut
ART. 29
(1) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării
serviciilor şi activităţilor a căror existenţă ar putea prejudicia interesele O.P.C.V.M.,
S.A.I. va lua în considerare, în baza unor criterii minime, situaţia în care aceasta, o
persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct sau indirect prin
control se află în oricare din următoarele situaţii, ca rezultat al furnizării de servicii de
administrare a portofoliului colectiv sau ca rezultat al unei alte situaţii:
a) S.A.I. sau acea persoană ar putea obţine un câştig financiar sau ar putea evita
o pierdere financiară, pe cheltuiala O.P.C.V.M.;
b) S.A.I. sau acea persoană are un interes în legătură cu rezultatul unui serviciu ori
al unei activităţi furnizate O.P.C.V.M. sau unui alt client ori cu privire la o tranzacţie

192

efectuată în numele O.P.C.V.M. sau al unui alt client, interes care este diferit de
interesul O.P.C.V.M.-ului cu privire la acel rezultat;
c) S.A.I. sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar ori de un altfel
de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienţi în
detrimentul intereselor O.P.C.V.M.;
d) S.A.I. sau acea persoană desfăşoară aceleaşi activităţi pentru O.P.C.V.M. şi
pentru un alt client ori alţi clienţi care nu sunt O.P.C.V.M.-uri;
e) S.A.I. sau acea persoană primeşte ori va primi de la o altă persoană decât
O.P.C.V.M.-ul un stimulent pentru activităţile de administrare a portofoliului colectiv
prestate O.P.C.V.M.-ului, sub formă de bani, bunuri sau servicii, pe lângă comisionul
ori tariful standard pentru serviciul respectiv.
(2) S.A.I. trebuie ca, la identificarea tipurilor de conflicte de interese, să ia în
considerare:
a) interesele S.A.I., inclusiv pe cele care decurg din apartenenţa la un grup sau din
prestarea serviciilor şi a activităţilor, interesele clienţilor şi obligaţia S.A.I. faţă de
O.P.C.V.M.;
b) interesele a două sau mai multe O.P.C.V.M.-uri pe care le administrează.
ART. 30
(1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină o politică efectivă
referitoare la conflictul de interese, ce va fi prevăzută în cadrul unei proceduri scrise
şi va lua în considerare dimensiunea şi organizarea societăţii, precum şi natura,
dimensiunea şi complexitatea activităţii sale.
(2) În situaţia în care S.A.I. este membră a unui grup, politica acesteia trebuie să
ia, de asemenea, în considerare orice circumstanţe pe care aceasta le cunoaşte sau
ar trebui să le cunoască, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat
de structura şi activităţile altor membri ai grupului.
(3) Politica privind conflictul de interese stabilită conform alin. (1) şi (2) va avea
următorul conţinut:
a) identificarea, cu referire la activităţile de administrare a portofoliului colectiv
desfăşurate de către sau în numele S.A.I., a circumstanţelor care constituie conflict
de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese, inducând un risc material
sau daune intereselor O.P.C.V.M.-urilor sau ale unuia sau mai multor alţi clienţi;
b) specificarea procedurilor ce trebuie urmate şi măsurile ce trebuie adoptate în
vederea administrării acestor conflicte.
(4) Procedurile şi măsurile prevăzute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel încât să
asigure faptul că persoanele relevante ce efectuează diferite activităţi care implică un
conflict de interese de natura celui specificat la alin. (3) lit. a) desfăşoară acele
activităţi la un nivel de independenţă adecvat dimensiunii şi activităţilor S.A.I. şi
grupului căruia îi aparţine, precum şi relevanţa riscului privind daunele aduse
intereselor clienţilor.
(5) În înţelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate şi măsurile
adoptate includ următoarele cerinţe necesare şi adecvate pentru asigurarea gradului
de independenţă a S.A.I.:
a) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informaţii dintre
persoanele relevante implicate în activităţi de administrare a portofoliului colectiv care
implică un risc de conflict de interese, atunci când schimbul de informaţii poate
prejudicia interesele unuia sau mai multor clienţi;
b) supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror principale atribuţii
implică desfăşurarea de activităţi de administrare a portofoliului colectiv în numele
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clienţilor sau furnizarea de servicii clienţilor sau investitorilor ale căror interese pot fi
afectate sau care reprezintă într-un alt mod diferite interese care pot intra în conflict
inclusiv cu interesele S.A.I.;
c) eliminarea oricărei legături directe între remunerarea persoanelor relevante
angajate în principal într-o activitate şi remunerarea sau veniturile generate de alte
persoane relevante angajate într-o altă activitate, atunci când în legătură cu aceste
activităţi poate lua naştere un conflict de interese;
d) măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricărei persoane de a exercita o
influenţă necorespunzătoare asupra modului în care o persoană relevantă
desfăşoară activităţi de administrare a portofoliului colectiv;
e) măsuri pentru prevenirea sau controlul implicării simultane sau succesive a unei
persoane relevante în activităţile de administrare a portofoliului colectiv, atunci când
o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvată a conflictelor de
interese.
(6) În situaţia în care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre
măsurile şi procedurile prevăzute la alin. (3) lit. b) nu asigură nivelul necesar de
independenţă, S.A.I. va adopta acele măsuri şi proceduri alternative sau
suplimentare care sunt necesare şi adecvate în acest scop.
ART. 31
(1) S.A.I. trebuie să păstreze şi să actualizeze periodic evidenţa tipurilor de activităţi
de administrare a portofoliului colectiv desfăşurate de către sau în numele S.A.I. care
au generat sau, în cazul activităţilor de administrare a portofoliului colectiv aflate în
curs, pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a
intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M.-uri sau ale altor clienţi.
(2) În situaţia în care structura organizatorică şi administrativă a S.A.I. stabilită
pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficientă pentru a asigura, în
mod rezonabil, prevenirea afectării intereselor O.P.C.V.M.-urilor sau ale deţinătorilor
de titluri de participare ale acestora, directorii/membrii directoratului trebuie să fie
prompt informaţi, astfel încât să poată lua orice decizie necesară pentru a garanta că
S.A.I. acţionează în interesul O.P.C.V.M.-urilor şi al deţinătorilor de titluri de
participare ale acestora.
(3) S.A.I. trebuie să informeze investitorii cu privire la situaţiile prevăzute la alin. (2)
pe un suport durabil adecvat şi să îşi motiveze decizia.
ART. 32
(1) S.A.I. trebuie să elaboreze strategii adecvate şi eficiente pentru a determina
momentul şi modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deţinute
în portofoliile administrate, în beneficiul exclusiv al O.P.C.V.M.-ului respectiv.
(2) Strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să prevadă măsuri şi proceduri pentru:
a) monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societăţilor din
portofoliul O.P.C.V.M.;
b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele şi politica
de investiţii ale O.P.C.V.M.-ului respectiv;
c) prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din
exercitarea drepturilor de vot.
(3) O descriere sumară a strategiilor prevăzute la alin. (1) trebuie pusă la dispoziţia
investitorilor.
(4) Detaliile acţiunilor întreprinse în baza strategiilor prevăzute la alin. (1) se pun la
dispoziţia deţinătorilor de titluri de participare gratuit şi la cererea acestora.
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ART. 34
(1) S.A.I. sunt obligate să respecte, pe toată durata de funcţionare, regulile de
conduită emise de C.N.V.M.
(2) S.A.I. are, cel puţin, obligaţia:
a) să acţioneze cu corectitudine şi cu diligenţă profesională în scopul protejării
interesului investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează şi a integrităţii
pieţei;
b) să angajeze şi să folosească eficient toate resursele, să elaboreze şi să
utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a
activităţii;
c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să
se asigure că O.P.C.V.M. pe care le administrează beneficiază de un tratament
corect şi imparţial;
d) să desfăşoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile,
în scopul promovării intereselor investitorilor şi al integrităţii pieţei.
(3) S.A.I. va opera în conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al
societăţii de investiţii şi nu va efectua operaţiuni de pe urma cărora ar beneficia unele
dintre conturile individuale, A.O.P.C. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte.
(4) S.A.I. nu poate efectua tranzacţii cu O.P.C.V.M.-urile şi A.O.P.C.-urile pe care
le administrează.
ii. Procedură
ART 15
S.A.I. autorizate de C.N.V.M. vor respecta în orice moment, pe parcursul desfăşurării
activităţii lor, regulile prudenţiale stabilite de C.N.V.M cu privire la administrarea
O.P.C.V.M. Aceste reguli se vor referi, fără a se limita la:
(…)
e) existenţa unei structuri organizatorice care să permită minimizarea riscului unui
conflict de interese între S.A.I. şi investitori, între aceştia, între investitori şi
O.P.C.V.M. sau între O.P.C.V.M.-uri.
ART. 25
(1) În situaţia în care oricare din persoanele relevante este implicată în activităţi care
ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informaţii privilegiate,
având înţelesul prevăzut la art. 244 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 297/2004, sau la
alte informaţii confidenţiale referitoare la O.P.C.V.M. sau la tranzacţii cu, sau pentru
O.P.C.V.M., prin intermediul unei activităţi desfăşurate de acea persoană în numele
S.A.I., S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze şi să menţină proceduri
adecvate, menite să prevină următoarele situaţii:
a) efectuarea unei tranzacţii personale, care îndeplineşte cel puţin unul din
următoarele criterii:
(i) acelei persoane îi este interzis să efectueze astfel de tranzacţii potrivit
prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea
acesteia referitoare la abuzul pe piaţă;
(ii) implică folosirea abuzivă sau dezvăluirea improprie a acelei informaţii
confidenţiale;
(iii) intră în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligaţie a S.A.I. conform
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau cu prevederile Legii nr. 297/2004;
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b) consilierea sau determinarea, într-un alt mod decât în cursul desfăşurării
activităţii corespunzătoare de angajat sau de furnizor de servicii în baza unui
contract, oricărei altei persoane să efectueze o tranzacţie cu instrumente financiare,
care, dacă ar fi o tranzacţie personală a persoanei relevante ar intra sub incidenţa
prevederilor art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind
serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau ar constitui în alt
mod un abuz al informaţiilor referitoare la ordinele în curs de executare;
c) fără a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, dezvăluirea
altfel decât în cursul normal al statutului său de angajat sau de prestator de servicii în
baza unui contract a oricărei informaţii sau opinii oricărei alte persoane în situaţia în
care persoana relevantă cunoaşte sau în mod rezonabil trebuia să cunoască faptul
că urmare a acelei dezvăluiri acea persoană va proceda sau ar putea proceda la una
din următoarele situaţii:
(i) să participe la o tranzacţie cu instrumente financiare care, dacă ar fi o tranzacţie
personală a unei persoane relevante, ar intra sub incidenţa prevederilor art. 101 alin.
(2) lit. a) sau b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare,
aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, sau ar constitui în alt mod un abuz al
informaţiilor referitoare la ordinele în curs de executare;
(ii) să consilieze sau să determine o altă persoană să participe la o asemenea
tranzacţie.
(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie astfel concepute încât să
asigure în mod distinct următoarele:
a) fiecare persoană relevantă menţionată la alin. (1) cunoaşte restricţiile cu privire
la tranzacţiile personale, precum şi măsurile stabilite de către S.A.I. cu privire la
tranzacţiile personale şi la dezvăluirea informaţiilor, în conformitate cu prevederile
alin. (1);
b) S.A.I. este informată de îndată cu privire la orice tranzacţie personală la care
participă o persoană relevantă, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzacţie,
fie prin alte proceduri care permit S.A.I. să identifice asemenea tranzacţii;
c) tranzacţiile personale notificate S.A.I. sau identificate de S.A.I. sunt evidenţiate
într-un registru, incluzând orice autorizaţie sau interdicţie în legătură cu asemenea
tranzacţii.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), în situaţia în care anumite activităţi sunt
delegate către părţi terţe, S.A.I. trebuie să se asigure că entitatea către care este
delegată activitatea păstrează o evidenţă a tranzacţiilor personale încheiate de
persoanele relevante şi că îi furnizează cu promptitudine, la cerere, aceste informaţii.
(4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se vor aplica următoarelor tipuri de tranzacţii
personale:
a) tranzacţiile personale efectuate în baza prestării serviciului de administrare a
portofoliului în mod discreţionar, în situaţia în care nu a existat o comunicare
prealabilă în legătură cu tranzacţia dintre administratorul de portofoliu şi persoana
relevantă sau o altă persoană în contul căreia a fost executată tranzacţia;
b) tranzacţiile personale cu titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau ale altor
organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform
legislaţiei naţionale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului
echivalentă cu cea a O.P.C.V.M., în situaţia în care persoana relevantă şi orice altă
persoană în contul căreia sunt efectuate tranzacţiile nu sunt implicate în
administrarea acelui organism de plasament colectiv.
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(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol, tranzacţia personală are înţelesul
prevăzut în art. 88 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii
financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.
iii. Sancţiuni
ART. 194
Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor adoptate
în aplicarea acesteia atrage răspunderea în condiţiile legii.
ART. 195
Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către S.A.I., societatea de
investiţii autoadministrată sau depozitar şi/sau de către membrii consiliului de
administraţie ori ai consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului şi
reprezentanţii compartimentului de control intern ai unei S.A.I. ori societăţi de
investiţii autoadministrate, precum şi de către persoanele fizice care exercită de jure
sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi
reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, după caz:
(…)
b) nerespectarea regulilor prudenţiale prevăzute la art. 15 - 28;
c) nerespectarea prevederilor art. 29 - 32 privind conflictele de interese, în sensul
prezentei ordonanţe de urgenţă;
(…)
e) nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 34 - 43;
(…)
ART. 196
(1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 195 se sancţionează după cum
urmează:
a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 195 lit. a) - m) şi lit. p):
(i) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele
fizice;
(ii) cu avertisment sau amendă de la 0,1% până la 5% din cifra de afaceri totală
realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei
săvârşite, pentru persoanele juridice;
b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 195 lit. n) şi o):
(i) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele fizice;
(ii) cu amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul
financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru
persoanele juridice.
(2) În cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării
nu este disponibilă la data sancţionării, va fi luată în considerare cea aferentă anului
financiar în care persoana juridică a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior
anului de referinţă. Prin an de referinţă se înţelege anul anterior sancţionării.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare
O.G. nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice nou-înfiinţate, care nu a înregistrat cifra
de afaceri în anul anterior sancţionării, aceasta va fi sancţionată cu:
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a) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la
alin. (1) lit. a);
b) amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, în cazul contravenţiilor prevăzute la
alin. (1) lit. b).
(4) C.N.V.M. poate dispune şi aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni
contravenţionale complementare:
1. suspendarea autorizaţiei;
2. retragerea autorizaţiei;
3. interzicerea pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani a dreptului de a
ocupa o funcţie, de a desfăşura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care
se impune autorizarea în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) C.N.V.M. poate face publică orice măsură sau sancţiune impusă pentru
nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor
adoptate în aplicarea acesteia.
V.2.25 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 privind unele
măsuri în domeniul cultural, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 400
din 14 iunie 2012
i.Conţinut
ART. 12
(1) Conducerea operativă a Institutului este asigurată de un preşedinte, cu rang de
secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi, cu rang de subsecretari de stat, numiţi şi
revocaţi în/din funcţie de plenul Senatului, cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, la
propunerea Biroului permanent al Senatului. Mandatul vicepreşedinţilor este de 4 ani,
cu posibilitatea de a fi reînnoit. Funcţia de vicepreşedinte al Institutului este
incompatibilă cu calitatea de membru al unui partid politic."
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară,
civilă, contravenţională sau penală
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V. 3. HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

V.3.1 Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor
publice publicată în Monitorul Oficial nr. 253 din 7 noiembrie 1995
i. Conţinut
ANEXA 2
CAP. 5
Organizarea procedurii de licitaţie
5.1. Comisia de licitaţie se va numi prin decizie a conducătorului instituţiei publice şi
va fi formată din minimum trei persoane:
- preşedintele şi secretarul comisiei, din partea instituţiei publice care organizează
vânzarea prin licitaţie;
- alţi reprezentanţi, ca membri în comisia de licitaţie, care trebuie să fie specialişti
cu experienţă profesională în domeniu şi cu probitate morală.
Nu pot face parte din comisie membrii comisiei de evaluare.
Ordonatorii principali de credite bugetare pot stabili ca din comisiile de licitaţie
organizate de instituţiile publice din subordine să facă parte şi un reprezentant al lor.
5.2. Nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de
evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii
acestor membri.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.

V.3.2 Hotărârea Guvernului nr. 20/1996 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea
statului, republicată în Monitorul Oficial nr. 27 din 18 februarie 1997
i. Conţinut
ART. 45
(1) În comune, oraşe, municipii şi judeţe se organizează comisii locale, comisii
judeţene şi comisii tehnice de specialitate.
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(2) Comisiile locale se organizează în comune, oraşe, municipii şi sectoarele
municipiului Bucureşti, în care există locuinţe care fac obiectul Legii nr. 112/1995.
(3) Comisiile locale vor fi formate din 3-5 membri la comune şi 5-11 membri la oraşe,
municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti.
(4) Consiliile locale vor face propuneri nominale privind componenţa comisiilor locale.
Preşedinţi ai comisiilor locale vor fi primarii, iar în cazul în care aceştia se află în
imposibilitate obiectivă de exercitare a funcţiei, viceprimarii. Secretarii comisiilor vor fi
secretarii consiliilor locale. Propunerile nominale, făcute de consiliul local, se
transmit, de îndată, prefectului, sub semnătura primarului.
(5) Prefectul stabileşte, prin ordin, componenţa nominală a fiecărei comisii locale,
putând dispune, în cazuri justificate, înlocuirea oricărui membru al acesteia ori să
solicite luarea de către autorităţile publice competente a altor măsuri de tragere la
răspundere, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, pentru
nerespectarea obligaţiilor ce le revin.
(6) Comisia locală are următoarele atribuţii principale:
(…)
c) solicită relaţii şi acte doveditoare, de la petenţi sau de la orice autorităţi ori instituţii
publice, pe baza cărora să se poată determina dacă locuinţa a fost trecută în
proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă,
conform art. 1 alin. (2) şi (3) din prezentele norme metodologice;
(…)
e) transmite în termen legal comisiei judeţene şi, după caz, Comisiei municipiului
Bucureşti propunerile, împreună cu dosarul separat, sub semnătura preşedintelui
comisiei; situaţiile deosebite care apar la primirea actelor prevăzute de lege vor fi
analizate şi soluţionate de comisie, în prezenţa majorităţii membrilor săi, acestea
consemnându-se într-un proces-verbal care se înaintează, împreună cu dosarul,
comisiei judeţene;
(…)
(7) Comisiile judeţene şi Comisia municipiului Bucureşti se organizează pe baza
propunerii nominale făcute, după caz, de către consiliile judeţene sau Consiliul
General al Municipiului Bucureşti.
(8) Comisiile judeţene şi Comisia municipiului Bucureşti îşi pot constitui, dintre
membrii lor, un secretariat tehnic care să pregătească lucrările necesare comisiei.
(9) Prefectul stabileşte, prin ordin, componenţa nominală a fiecărei comisii judeţene
şi a Comisiei municipiului Bucureşti, putând dispune, în cazuri justificate, înlocuirea
oricărui membru al acesteia ori să solicite luarea de către autorităţile publice
competente a altor măsuri de tragere la răspundere, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. 2
din Legea nr. 112/1995, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.
(10) Comisiile judeţene şi Comisia municipiului Bucureşti exercită următoarele
atribuţii principale:
(…)
c) determină, pe baza lucrărilor efectuate de comisia locală, conform alin. (6) lit. c),
dacă locuinţa a fost trecută în proprietatea statului cu respectarea prevederilor legale
în vigoare la data respectivă, în sensul art. 1 alin. (2) şi (3) din prezentele norme
metodologice. Comisiile judeţene, respectiv Comisia municipiului Bucureşti, pot
restitui dosarele către comisiile locale, în cazul în care apreciază că acestea din urmă
nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la alin. (6) lit. c).
Inexistenţa sau irelevanţa relaţiilor şi actelor aflate la dosar face să se prezume, până
la proba contrară, legalitatea trecerii locuinţei în proprietatea statului;
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d) desemnează, prin hotărâre, componenţa nominală a comisiilor tehnice de
specialitate pentru evaluarea apartamentelor;
e) analizează fiecare cerere primită, temeinicia actelor prezentate, evaluarea
efectuată de comisiile tehnice de specialitate şi hotărăsc, în fiecare caz, cu votul
majorităţii membrilor lor;
f) comunică hotărârile în termen de 5 zile de la adoptarea acestora, sub semnătura
preşedintelui, persoanelor îndreptăţite care au făcut cerere, prevăzute la art. 17 alin.
1 din Legea nr. 112/1995, şi persoanelor juridice care deţin apartamentele. Hotărârile
rămase definitive se comunică şi primarului localităţii în care se află imobilul, precum
şi serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor;
g) informează periodic consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, precum şi pe prefecţi despre exercitarea atribuţiilor şi prezintă, la
încheierea activităţii, un raport;
h) întocmesc un registru special, care cuprinde: numele şi prenumele persoanei care
semnează cererea şi domiciliul acesteia; obiectul cererii; hotărârea comisiei; numărul
şi data hotărârii; persoanele fizice şi juridice cărora li s-a transmis hotărârea.
(…)
(13) Evaluarea apartamentelor se realizează de către comisiile tehnice de
specialitate. Componenţa nominală a comisiilor tehnice de specialitate pentru
evaluarea apartamentelor se stabileşte prin hotărâre de către comisiile judeţene şi
Comisia municipiului Bucureşti. Numărul membrilor în aceste comisii este de: 3-5 la
comune şi 5-9 la oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti.
(14) Comisiile judeţene şi Comisia municipiului Bucureşti pot organiza, în raport cu
volumul activităţilor, mai multe comisii tehnice de specialitate.
(15) Preşedintele comisiei tehnice de specialitate este un specialist în expertizări,
reprezentant al consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, ceilalţi membri putând fi desemnaţi dintre specialiştii autorităţilor publice şi
ai unităţilor vânzătoare de la nivel local. Comisiile tehnice de specialitate efectuează
evaluările potrivit criteriilor legale cuprinse în prezentele norme metodologice.
(16) Rezultatul evaluării se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi
membrii comisiei. Eventualele obiecţii ale unor membri se prezintă într-o notă
separată. Procesul-verbal şi nota se înaintează comisiilor judeţene şi Comisiei
municipiului Bucureşti, după caz, sub semnătura preşedintelui.
ART. 46
Nu pot fi membri ai comisiilor locale, ai comisiilor judeţene şi ai Comisiei municipiului
Bucureşti, precum şi ai comisiilor tehnice de specialitate persoanele care beneficiază
de prevederile Legii nr. 112/1995.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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V.3.3 Hotărârea Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor
Biomedicale "Victor Babeş", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 588 din 2 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 11 (din Anexă)
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia
sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din
această calitate.
(2) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai consiliului de administraţie,
aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie,
dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al I.N.C.D.D.P.S.B
"Victor Babeş", iar până la data de 31 decembrie 2011 se acordă într-un procent de
1% din salariu de bază al directorului general.
(3) Persoanele numite ca membrii ai consiliului de administraţie nu pot face parte din
mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa
în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care
personal sau soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi
timp asociaţi sau administratori eventual la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care
I.N.C.D.D.P.S.B. "Victor Babeş" se află în relaţii comerciale directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.4
Hotărârea Guvernului nr. 452/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de atestare pe post a funcţionarilor care ocupă funcţii
publice de conducere în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice publicată în
Monitorul Oficial nr. 272 din 15 iunie 2000
i.Conţinut
ART. 2
Examenul de atestare pe post pentru numirea în funcţii publice de conducere va fi
susţinut numai de funcţionarii din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice care
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 lit. a) - g) din lege şi nu se află în una dintre
situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 56-58 din lege.
ii.Procedură
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*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.5 Hotărârea Guvernului nr. 1378/2000 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Centrului Internaţional de Biodinamică, publicată în Monitorul
Oficial nr. 703 din 29 decembrie 2000
i.Conţinut
ART. 12
(1) Calitatea de membru al Consiliului director se pierde:
a) la cerere, comunicată preşedintelui Consiliului director sau înlocuitorului său de
drept, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 7 zile înainte de data solicitată;
b) ca urmare a pierderii capacităţii de exerciţiu ori a decesului sau a altor
asemenea cauze;
c) prin revocare, respectiv destituire, după caz, în următoarele situaţii:
- producerea de prejudicii materiale Centrului prin activitatea proprie desfăşurată;
- angajarea persoanei respective în activităţi ce contravin statutului şi hotărârilor
organelor de conducere şi administraţie ale Centrului;
- condamnarea definitivă pentru săvârşirea de fapte prevăzute de legea penală
care îl fac incompatibil cu calitatea de membru al Consiliului director.
(2) Revocarea sau destituirea unui membru se aprobă motivat de către Consiliul
director şi se comunică în scris, în termen de 15 zile.
(3) Cel în cauză poate face contestaţie la Colegiul consultativ internaţional, în scris,
în termen de 15 zile de la primirea comunicării.
ART. 19
(1) Organul de control al Centrului este cenzorul, care trebuie să aibă pregătire de
specialitate şi să fie autorizat potrivit legii.
(2) Cenzorul poate primi o indemnizaţie, stabilită în regulamentul de organizare şi
funcţionare
(3) Nu pot avea calitatea de cenzor:
a) rudele şi afinii, până la gradul al patrulea inclusiv, ai membrilor Consiliului
director;
b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât cea de
cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la Centru sau de la membrii Consiliului
director.
ii.Procedură
ART. 18
(1) În caz de urgenţă directorul Centrului poate lua decizii, sub rezerva aprobării
acestora de către Consiliul director în prima şedinţă.
(2) Directorul Centrului răspunde direct în faţa Consiliului director pentru actele şi
faptele sale, în cazul încălcării legislaţiei sau a dispoziţiilor statutare. Directorul
Centrului poate fi eliberat din funcţie prin desfacerea disciplinară a contractului
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individual de muncă, în condiţiile legii, în cazul săvârşirii unor abateri grave de la
statutul Centului sau a unor fapte incompatibile cu calitatea de director, cu avizul
prealabil al Colegiului consultativ internaţional.
(3) Directorul Centrului prezintă Consiliului director, trimestrial sau în şedinţele la care
i se solicită, rapoarte de activitate.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.6 Hotărârea Guvernului nr. 1365/2000 pentru aprobarea schemei de
microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A.
prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509 - RO dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial
Nr. 29 din 16 ianuarie 2001
i.Conţinut
Secţiunea a II-a
Informaţii pentru agenţiile de credit
1. Introducere
1.1. ANDIPRZM va selecta o agenţie de credit dintre cele nominalizate în
scrisoarea de invitaţie (denumite în continuare agenţii de credit), în conformitate cu
metodele de selecţie specificate în prezentul caiet de sarcini, detaliate în ediţia
Ghidului pentru selectarea şi angajarea consultanţilor de către împrumutaţii Băncii
Mondiale, publicat de Banca Mondială în ianuarie 1997 şi revizuit în septembrie 1997
şi în ianuarie 1999 (Ghidul pentru servicii de consultanţă).
1.2. Agenţiile de credit sunt invitate să depună o ofertă tehnică şi o ofertă
financiară, întocmite în conformitate cu specificaţiile conţinute în secţiunea a II-a pct.
3 (Pregătirea ofertelor). Oferta declarată câştigătoare în urma evaluării constituie
baza pentru negocierea şi semnarea contractului de către ANDIPRZM cu agenţia de
credit selecţionată.
1.3. Contractul va fi derulat în conformitate cu etapele indicate în secţiunea a II-a
pct. 9.1.3 (Date de referinţă).
1.4. Agenţiile de credit trebuie să se familiarizeze cu condiţiile locale pe care le vor
avea în vedere la pregătirea ofertelor. Pentru a obţine informaţii iniţiale cu privire la
serviciile care fac obiectul ofertei şi la condiţiile locale agenţiile de credit sunt invitate
să viziteze ANDIPRZM şi să ia parte la conferinţa de clarificări organizată la data şi în
locul prevăzute în secţiunea a II-a pct. 9.1.4 înainte de prezentarea ofertei.
Participarea la conferinţa de clarificări şi efectuarea de vizite la ANDIPRZM sunt
opţionale. Reprezentanţii oficiali ai agenţiilor de credit vor contacta persoanele
oficiale ale căror date de identificare sunt înscrise în secţiunea a II-a pct. 9.1.4 şi
9.2.1 (Date de referinţă), pentru a face aranjamentele necesare în vederea vizitei sau
pentru a obţine informaţii suplimentare cu privire la conferinţa de clarificare înainte de
depunerea ofertelor. Reprezentanţii oficiali ai agenţiilor de credit trebuie să planifice
cu reprezentanţii oficiali ai ANDIPRZM efectuarea în timp util a vizitelor.
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1.5. ANDIPRZM va facilita accesul la serviciile specificate în secţiunea a II-a pct.
9.1.5 (Date de referinţă), necesare pentru desfăşurarea serviciilor prestate, şi va da
informaţii relevante cu privire la proiect.
1.6. Agenţiile de credit sunt informate că: (i) cheltuielile generate de pregătirea
ofertelor, negocierea contractului şi vizitele la ANDIPRZM nu se rambursează din
costurile contractului; (ii) ANDIPRZM nu este obligată să accepte ofertele depuse.
1.7. Reglementările Băncii Mondiale impun agenţiilor de credit să ofere servicii
obiective, imparţiale şi profesionale pe toată durata contractului, fără nici un interes în
ceea ce priveşte activităţile viitoare ale acestora, şi să evite conflictele cu alte
contracte sau cu propriile interese. Agenţiile de credit nu vor fi angajate pentru
contracte ce intră în conflict cu obligaţiile curente sau anterioare către alţi clienţi sau
care pot face imposibilă derularea în cele mai bune condiţii a contractului în interesul
ANDIPRZM.
1.7.1. Fără să contravină prevederilor generale ale acestor reglementări, agenţiile
de credit nu vor fi angajate dacă se găsesc în una dintre următoarele situaţii:
a) o firmă care a fost angajată de ANDIPRZM pentru a furniza bunuri, lucrări sau
servicii pentru un proiect, precum şi filialele acesteia vor fi descalificate pentru
furnizarea serviciilor prevăzute în Termenii de referinţă (secţiunea a V-a) în cadrul
acestui proiect, iar firmele angajate să presteze servicii de consultanţă pentru
pregătirea şi implementarea acestui proiect, precum şi filialele acestora nu vor putea
să furnizeze serviciile prevăzute în Termenii de referinţă (secţiunea a V-a) în cadrul
acestui proiect (altul decât continuarea serviciilor de consultanţă prestate de firmă)
pentru acelaşi proiect;
b) agenţiile de credit, precum şi filialele acestora nu pot fi angajate în cadrul unui
contract care prin natura sa intră în conflict cu un alt contract derulat de acestea.
1.7.2. Agenţiile de credit pot fi angajate în continuare pentru servicii de acelaşi tip,
atunci când continuitatea este esenţială, astfel cum este indicată în secţiunea a II-a
pct. 9.1.7.2, după cum s-a menţionat în paragraful 1.7.1. a), în funcţie de
performanţele acestora în îndeplinirea sarcinilor. Decizia de angajare în continuare a
unei agenţii de credit pentru servicii de acelaşi tip, precum şi de alegere a acesteia
aparţine în exclusivitate ANDIPRZM.
ii.Procedură
1.11. Agenţiile de credit vor avea în vedere prevederile referitoare la fraudă şi
corupţie, astfel cum sunt stipulate în anexa nr. 4 la schema de microcredite
(contractul dintre ANDIPRZM şi agenţia de credit), în conformitate cu clauzele
cuprinse în secţiunea a II-a pct. 9 (Date de referinţă).
iii.Sancţiuni
1.7.3. Orice participare a agenţiei de credit, a personalului acesteia sau a asociaţilor
săi, anterioară sau în curs de desfăşurare, în legătură cu o sarcină din cadrul unui
contract parte a proiectului în derulare cu Banca Mondială, poate avea ca rezultat
respingerea ofertei. Agenţiile de credit vor clarifica situaţia cu ANDIPRZM înainte de
pregătirea ofertei.
1.8. Reglementările Băncii Mondiale cer ca atât Împrumutatul (inclusiv beneficiarii de
împrumuturi bancare), cât şi agenţiile de credit beneficiare ale contractelor finanţate
de bancă să respecte cele mai înalte standarde de etică profesională atât în timpul

205

selecţiei, cât şi pe parcursul derulării acestora. În conformitate cu aceste reglementări
Banca Mondială:
a) defineşte, în scopul acestor prevederi, următorii termeni:
(i) practicarea corupţiei - oferirea, primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare
pentru influenţarea acţiunii unei oficialităţi publice, în cadrul procesului de selecţie
sau în cadrul derulării contractului;
(ii) practica frauduloasă - expunerea greşită a faptelor, în vederea influenţării
procesului de derulare a unui contract, în detrimentul Împrumutatului, incluzând
practicile secrete între agenţiile de credit (înainte sau după înaintarea ofertelor), în
scopul de a stabili preţuri artificiale, niveluri necompetitive, împiedicând Împrumutatul
să beneficieze de competiţie liberă şi deschisă;
b) va respinge o ofertă declarată câştigătoare, în cazul în care stabileşte că firma
recomandată este angajată în activităţi frauduloase sau de corupţie în legătură cu
competiţia desfăşurată pentru respectivul contract;
c) va întrerupe împrumutul alocat pentru contractul firmei în cazul în care în orice
moment stabileşte că Împrumutatul sau beneficiarul împrumutului a desfăşurat o
activitate frauduloasă sau coruptă pe perioada procesului de selecţie sau în cadrul
derulării contractului, fără ca Împrumutatul să fi întreprins în timp util demersuri
pentru ca banca să remedieze situaţia respectivă;
d) va declara că firma nu poate fi selectată fie pentru o perioadă, fie nelimitat
pentru a primi un contract cu finanţare de la Banca Mondială, dacă se constată că
firma s-a angajat în afaceri frauduloase sau de corupţie în competiţia sau în
derularea contractului cu finanţare de la Banca Mondială;
e) are dreptul să ceară ca în cadrul contractelor finanţate prin împrumut bancar să
fie inclusă o prevedere prin care agenţia de credit trebuie să permită băncii să
inspecteze conturile şi dosarele acesteia cu privire la derularea contractului, urmând
ca acestea să fie verificate de auditori desemnaţi de bancă.
1.9. Agenţiile de credit nu trebuie să fie incluse în declaraţia de neeligibilitate
pentru practici frauduloase şi de corupţie, în conformitate cu paragraful 1.8.
1.10. Agenţiile de credit vor furniza, astfel cum este descris în formularul de
prezentare a ofertei financiare (secţiunea a IV-a), informaţii cu privire la comisioane şi
gratuităţi (dacă există) plătite sau care trebuie plătite către intermediari pentru
desfăşurarea de servicii, prevăzute în oferta depusă, dacă firmei i se acordă
contractul.
V.3.7
Hotărârea
Guvernului
nr.
620/2001
pentru
aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 381 din 12 iulie 2001
i.Conţinut
ART. 22
Membrii Consiliului de administraţie al A.N.L. nu pot vinde direct sau indirect imobile
A.N.L. ori clienţilor acesteia, nu pot încheia cu aceasta sau cu clienţii ei contracte de
lucrări sau livrări, nu pot impune A.N.L. ori clienţilor acesteia alegerea unui furnizor,
antreprenor sau prestator de servicii, în scopul realizării uneia dintre operaţiunile
ii.Procedură
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*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.8 Hotărârea Guvernului nr. 352/2002 privind înfiinţarea Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie
"Cantacuzino", publicată în Monitorul Oficial nr. 320 din 15 mai 2002
i.Conţinut
ART. 11
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia
sau unitatea de unde provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din
această calitate.
(2) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de
administraţie, aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de
administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al
I.N.C.D.M.I. "Cantacuzino".
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din
mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa
în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care I.N.C.D.M.I. "Cantacuzino" are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care I.N.C.D.M.I.
"Cantacuzino" se află în relaţii comerciale directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială..
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.

V.3.9 Hotărârea Guvernului nr. 1305/2002 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor,
publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 5 decembrie 2002
i.Conţinut
ART. 6
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(1) Corpul este organizat la nivel central, departamental şi teritorial.
(2) Un membru al Corpului nu poate face parte decât dintr-o singură organizaţie
teritorială sau, după caz, departament.
(3) Structurile de conducere de la nivelurile prevăzute la alin. (1) se aleg potrivit
prevederilor prezentului regulament.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.10 Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 5 iulie 2002
i.Conţinut
Anexa 1
Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
ART. 146
(1) Ori de câte ori apar indicii că deţinătorul certificatului de securitate sau autorizaţiei
de acces nu mai îndeplineşte criteriile de compatibilitate privind accesul la informaţiile
secrete de stat, verificările de securitate se reiau la solicitarea conducătorului unităţii
adresată ORNISS.
(2) ORNISS poate solicita reluarea verificărilor, la sesizarea autorităţilor competente,
în situaţia în care sunt semnalate incompatibilităţi privind accesul la informaţii secrete
de stat.
ART. 158
(1) Principalele criterii de evaluare a compatibilităţii în acordarea avizului pentru
eliberarea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces vizează atât trăsăturile de
caracter, cât şi situaţiile sau împrejurările din care pot rezulta riscuri şi vulnerabilităţi
de securitate.
(2) Sunt relevante şi vor fi luate în considerare, la acordarea avizului de securitate,
caracterul, conduita profesională sau socială, concepţiile şi mediul de viaţă al
soţului/soţiei sau concubinului/concubinei persoanei solicitante.
ART. 159
Următoarele situaţii imputabile atât solicitantului, cât şi soţului/soţiei sau
concubinului/concubinei acestuia reprezintă elemente de incompatibilitate pentru
acces la informaţii secrete de stat:
a) dacă a comis sau a intenţionat să comită, a fost complice, a complotat sau a
instigat la comiterea de acte de spionaj, terorism, trădare ori alte infracţiuni contra
siguranţei statului;
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b) dacă a încercat, a susţinut, a participat, a cooperat sau a sprijinit acţiuni de
spionaj, terorism ori persoane suspectate de a se încadra în această categorie sau
de a fi membre ale unor organizaţii ori puteri străine inamice ordinii de drept din ţara
noastră;
c) dacă este sau a fost membru al unei organizaţii care a încercat, încearcă sau
susţine răsturnarea ordinii constituţionale prin mijloace violente, subversive sau alte
forme ilegale;
d) dacă este sau a fost un susţinător al vreunei organizaţii prevăzute la lit. c), este
sau a fost în relaţii apropiate cu membrii unor astfel de organizaţii într-o formă de
natură să ridice suspiciuni temeinice cu privire la încrederea şi loialitatea persoanei.
ART. 160
Constituie elemente de incompatibilitate pentru accesul solicitantului la informaţii
secrete de stat oricare din următoarele situaţii:
a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informaţii cu
relevanţă în planul siguranţei naţionale ori a minţit în completarea formularelor tip sau
în cursul interviului de securitate;
b) are antecedente penale sau a fost sancţionat contravenţional pentru fapte care
indică tendinţe infracţionale;
c) are dificultăţi financiare serioase sau există o discordanţă semnificativă între
nivelul său de trai şi veniturile declarate;
d) consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori este dependent de alcool, droguri
sau de alte substanţe interzise prin lege care produc dependenţă;
e) are sau a avut comportamente imorale sau deviaţii de comportament care pot
genera riscul ca persoana să fie vulnerabilă la şantaj sau presiuni;
f) a demonstrat lipsă de loialitate, necinste, incorectitudine sau indiscreţie;
g) a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor clasificate;
h) suferă sau a suferit de boli fizice sau psihice care îi pot cauza deficienţe de
discernământ confirmate prin investigaţie medicală efectuată cu acordul persoanei
solicitante;
i) poate fi supus la presiuni din partea rudelor sau persoanelor apropiate care ar
putea genera vulnerabilităţi exploatabile de către serviciile de informaţii ale căror
interese sunt ostile României şi aliaţilor săi.
ART. 218
(1) Pentru a i se elibera autorizaţia şi certificatul de securitate, obiectivul industrial
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să posede program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, avizat
conform reglementărilor în vigoare;
b) să fie stabil din punct de vedere economic;
c) să nu fi înregistrat o greşeală de management cu implicaţii grave asupra stării de
securitate a informaţiilor clasificate pe care le gestionează;
d) să fi respectat obligaţiile de securitate din cadrul contractelor clasificate derulate
anterior;
e) personalul implicat în derularea contractului să deţină certificat de securitate de
nivel egal celui al informaţiilor vehiculate în cadrul contractului clasificat.
(2) Neîndeplinirea cerinţelor menţionate la alin. (1), precum şi furnizarea intenţionată
a unor informaţii inexacte în completarea chestionarului sau în documentele
prezentate în vederea certificării constituie elemente de incompatibilitate în procesul
de eliberare a autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială.
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ii.Procedură
ART. 167
(1) Revalidarea avizului privind accesul la informaţii clasificate presupune
reverificarea persoanei deţinătoare a unui certificat de securitate/autorizaţie de acces
în vederea menţinerii sau retragerii acesteia.
(2) Revalidarea poate avea loc la solicitarea unităţii în care persoana îşi desfăşoară
activitatea, sau a ORNISS, în oricare din următoarele situaţii:
a) atunci când pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale persoanei deţinătoare
este necesar accesul la informaţii de nivel superior;
b) la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de securitate/autorizaţiei de
acces deţinute anterior;
c) în cazul în care apar modificări în datele de identificare ale persoanei;
d) la apariţia unor riscuri de securitate din punct de vedere al compatibilităţii
accesului la informaţii clasificate.
ART. 168
La solicitarea revalidării nu se eliberează un nou certificat de securitate/autorizaţie de
acces, în următoarele situaţii:
a) în cazul în care se constată neconcordanţe între datele declarate în formularele tip
şi cele reale;
b) în cazul în care, pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului de
securitate/autorizaţiei de acces s-au evidenţiat riscuri de securitate;
c) în cazul în care ORNISS solicită acest lucru, în mod expres.
ART. 169
Pentru revalidarea accesului la informaţii secrete de stat se derulează aceleaşi
activităţi ca şi la acordarea avizului iniţial, verificările raportându-se la perioada
scursă de la eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces
anterioare.
iii.Sancţiuni
*Neacordarea sau retragerea avizului pentru accesul la informaţii clasificate - art. 167 şi 168.
V.3.11 Hotărârea Guvernului nr. 330/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de valorificare sau casare a produselor scoase din rezerva de
mobilizare publicată în Monitorul Oficial nr. 269 din 23 aprilie 2002
i. Conţinut
ART. 3
(1) Valorificarea produselor se face prin: a) licitaţie cu strigare; b) selecţie de oferte;
c) negociere directă.
(2) Valorificarea pulberilor, explozivilor, tehnicii militare şi conexe se aprobă de
ministerul de resort, cu respectarea legislaţiei specifice.
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(3) În sensul prezentelor norme metodologice, ministerul de resort reprezintă
ministerul în coordonarea căruia se află agenţii economici care au în administrare
rezerva de mobilizare.
ART. 5
Evaluarea produselor supuse valorificării se face de către o comisie de evaluare
compusă din 3 membri, numiţi prin ordin al ministrului de resort. Din comisie fac
parte: un reprezentant al ministerului de resort - preşedinte şi 2 reprezentanţi ai
agentului economic ce deţine produsele propuse pentru valorificare.
ART. 8
Licitaţiile se organizează potrivit dispoziţiilor legale privind valorificarea bunurilor
scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, de către agentul economic care
are în păstrare rezerva de mobilizare, cu aprobarea ministerului de resort.
ART. 10
Comisiile de licitaţie se stabilesc prin ordin al ministrului de resort şi vor fi formate din
minimum 5 membri, cu următoarea componenţă:
a) un reprezentant al ministerului de resort - preşedinte;
b) reprezentantul agentului economic;
c) reprezentantul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale;
d) alţi reprezentanţi, specialişti cu experienţă profesională în domeniul industriei de
apărare.
ART. 12
La licitaţie nu pot participa în calitate de cumpărător membrii comisiilor de evaluare şi
ai comisiilor de licitaţie, precum şi rudele sau afinii acestora până la gradul al IV-lea
inclusiv.
ART. 17
(1) Agentul economic organizator va solicita în scris potenţialilor cumpărători oferte
de preţ ce vor fi analizate de comisia de selecţie.
(2) Comisia de selecţie va fi numită prin ordin al ministrului de resort şi va avea
minimum 5 membri, conform art. 10 alin. (1).
(3) Din comisia de selecţie nu pot face parte membrii comisiei de evaluare.
(4) La selecţia de oferte nu pot participa în calitate de cumpărător membrii comisiei
de evaluare, membrii comisiei de selecţie, precum şi rudele şi afinii acestora până la
gradul al IV-lea inclusiv.
ART. 18
(1) Negocierea directă se efectuează de către agenţii economici la care au fost
constituite rezervele de mobilizare, pentru produse similare cu destinaţie militară sau
periculoasă, în cazul în care: a) la procedura de licitaţie cu strigare sau selecţia de
oferte a fost prezentată o singură ofertă; sau b) valoarea stabilită de comisia de
evaluare nu depăşeşte 10 milioane lei pe lot.
(2) Negocierea directă va fi efectuată de câte o comisie în componenţa prevăzută la
art. 10 alin. (1).
(3) Din comisia de negociere nu pot face parte membrii comisiei de evaluare.
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(4) La negocierea directă nu pot participa în calitate de cumpărător membrii comisiilor
de evaluare, ai comisiilor de negociere, precum şi rudele sau afinii acestora până la
gradul al IV-lea inclusiv.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială de constatare a conflictului de interese. Se aplică,
după caz, dreptul comun în materia vânzării prin licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directă.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni. Se aplică, după caz, dreptul comun în materia vânzării prin
licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directă.
V.3.12 Hotărârea Guvernului nr. 766/2002 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor
scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Direcţia
Generală a Penitenciarelor publicată în Monitorul Oficial nr. 558 din 30 iulie
2002
i. Conţinut
ART. 5
Bunurile dezafectate din dotările specific militare, precum şi cele care pot fi folosite în
mod curent în alte sectoare de activitate pot fi valorificate prin licitaţie, selecţie de
oferte sau negociere directă.
ART. 6
Bunurile care urmează a fi valorificate vor fi evaluate de o comisie de evaluare,
numită în acest scop prin ordin de zi pe unitate, cu următoarea componenţă:
a) preşedinte - şeful compartimentului de al cărui resort sunt bunurile în cauză;
b) 2 - 4 membri, dintre care în mod obligatoriu un cadru din compartimentul
financiar şi unul din compartimentul logistic de al cărui resort sunt bunurile.
ART. 8
(1) Structurile organizatoare numesc prin ordin de zi pe unitate, cu cel puţin 30 de
zile înainte de data ţinerii licitaţiei, comisia de licitaţie formată din minimum 3 membri
cu experienţă profesională şi probitate morală, în următoarea componenţă:
a) preşedintele şi secretarul comisiei de licitaţie, din unitatea organizatoare a
licitaţiei;
b) membri - alţi reprezentanţi, specialişti în domeniu.
(2) Nu pot face parte din comisia de licitaţie membrii comisiei de evaluare a bunurilor
care urmează a fi valorificate.
ART. 14
La licitaţiile organizate de unităţi nu pot participa, în calitate de cumpărător, membrii
comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici rudele de gradul I - IV ale
acestora.
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ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială de constatare a conflictului de interese. Se aplică,
după caz, dreptul comun în materia vânzării prin licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directă.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni. Se aplică, după caz, dreptul comun în materia vânzării prin
licitaţie, selecţie de oferte sau negociere directă.

V.3.13 Hotărârea Guvernului nr. 91/2003 privind aprobarea Metodologiei
de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale
de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 75 din 5 februarie
2003
i.Conţinut
Anexa Nr. 1 la metodologie
CONDIŢII DE PARTICIPARE
la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD
Persoana care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director general
la INCD trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
(...) 4. condiţii de compatibilitate: să nu deţină părţi sociale sau acţiuni, atât persoana
respectivă, cât şi rudele, soţia şi afinii acesteia până la gradul al doilea inclusiv, la o
societate comercială cu care INCD este în legături comerciale directe.
ii.Procedură
Anexa Nr. 2 la metodologie
REGULAMENT
de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD
Art. 10
(1) Comisia de concurs deschide dosarele şi verifică îndeplinirea condiţiilor de
participare.
(2) Comisia de concurs evaluează dosarele selectate, acordă notele conform
criteriilor de selecţie şi ponderilor prevăzute în anexa nr. 3 la metodologie şi
stabileşte lista cuprinzând candidaţii selectaţi pentru interviu.
Art. 11
(1) La data prevăzută în programul de desfăşurare a concursului, la sediul
ministerului coordonator şi al INCD se vor afişa listele cuprinzând candidaţii selectaţi
pentru interviu şi cei respinşi.
(2) Contestaţiile depuse după afişarea listei cuprinzând candidaţii respinşi după
verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare se soluţionează conform prevederilor
art. 14.
iii.Sancţiuni
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*Neîndeplinirea condiţiilor de compatibilitate atrage respingerea candidatului de către comisie,
acesta neputând participa la concurs.
V.3.14 Hotărârea Guvernului nr. 537/2003 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi
Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 349
din 22 mai 2003

i.Conţinut
Anexa Nr. 1
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti
ART. 16
(1) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie:
a) cei care au suferit condamnări;
b) cei care, personal ori soţul/soţia, copiii sau rudele până la gradul al doilea
inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţile comerciale cu acelaşi
profil sau cu care institutul se află în relaţii comerciale directe ori concurente.
(2) Una şi aceeaşi persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două
consilii de administraţie sau să participe la societăţi comerciale cu care institutul
întreţine relaţii economice sau are interese contrare.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.15 Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de
cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 16 iunie 2003
i. Conţinut
ART. 10
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face
parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
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(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei
care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi
timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional
se află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 17
(..) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 10 alin.
(3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare
a acestui fapt.

V.3.16 Hotărârea Guvernului nr. 1621/2003 pentru organizarea şi
funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI
Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 56 din 23 ianuarie 2004
i. Conţinut
Anexa Nr. 2
REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Informatică - ICI Bucureşti
ART. 9
(...)(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se
află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 9
alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca
urmare a acestui fapt.

215

V.3.17 Hotărârea Guvernului nr. 1208/2003 privind aprobarea Normelor
pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 publicată în Monitorul Oficial nr. 772
din 4 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 1
a) În înţelesul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
a) A.N.R.M. – Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
(…)
ART. 49
Deschiderea şi evaluarea ofertelor, precum şi negocierea condiţiilor şi clauzelor
licenţelor de concesionare, inclusiv a programului de explorare şi a proiectului de
refacere a mediului, se realizează de comisia de deschidere, evaluare şi negociere
numită prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de ofertă,
denumită în continuare comisia.
ART. 50
(1) Comisia este formată dintr-un număr de 5 membri şi 2 membri supleanţi,
reprezentanţi ai A.N.R.M.
(2) Conducerea comisiei este asigurată de un preşedinte numit de către
conducătorul A.N.R.M.
ART. 51
(1) Analiza ofertelor este realizată, în funcţie de resursa minerală, de evaluatori din
cadrul A.N.R.M., anume desemnaţi de conducătorul acesteia, în condiţiile stabilite la
art. 49.
(2) Evaluatorii nu au calitatea de membri ai comisiei.
ART. 53
(1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei sau evaluator persoanele care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu asociaţii, acţionarii care deţin
poziţii de control în structurile ofertanţilor ori administratorii sau cenzorii acestora.
ART. 83
(1) Contestaţiile sunt soluţionate de o comisie de contestaţii formată din 3 membri
reprezentanţi ai A.N.R.M.
(2) Membrii comisiei de contestaţii sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului
A.N.R.M.
ART. 83
(3) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de contestaţii persoanele care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV, inclusiv, cu asociaţii, acţionarii care deţin
poziţii de control în structurile ofertanţilor ori administratorii sau cenzorii acestora,
precum şi cele care au calitatea de evaluator sau de membru al comisiei de
deschidere, evaluare şi negociere.
ii. Procedură
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ART. 53
(2) După împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de şedinţa publică de
deschidere a ofertelor, membrii comisiei şi evaluatorii vor da o declaraţie pe propria
răspundere privind compatibilitatea.
(3) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine după data şedinţei de deschidere a
ofertelor, persoanele în cauză vor înştiinţa de îndată preşedintele comisiei, care va
lua măsurile necesare înlocuirii acestora.
(4) Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate preşedintelui comisiei şi de către
oricare persoană interesată, prevederile alin. (3) aplicându-se corespunzător.
ART. 83
(4) Imediat după formularea eventualelor contestaţii, membrii comisiei vor da, pe
propria răspundere, o declaraţie de compatibilitate.
(5) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine în timpul termenului de soluţionare a
contestaţiei, membrii comisiei în cauză vor înştiinţa, de îndată, conducătorul
A.N.R.M., care va lua măsura înlocuirii acestora.
(6) Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate conducătorului A.N.R.M. şi de către
oricare persoană interesată, prevederile alin. (5) aplicându-se corespunzător.
iii. Sancţiuni
ART. 53
(3) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine după data şedinţei de deschidere a
ofertelor, persoanele în cauză vor înştiinţa de îndată preşedintele comisiei, care va
lua măsurile necesare înlocuirii acestora.

ART. 83
(5) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine în timpul termenului de soluţionare a
contestaţiei, membrii comisiei în cauză vor înştiinţa, de îndată, conducătorul
A.N.R.M., care va lua măsura înlocuirii acestora.
*În cazul evaluatorilor, înlocuirea va fi dispusă de conducătorul A.N.R.M., întrucât acesta îi şi
desemnează.
V.3.18 Hotărârea Guvernului nr. 293/2004 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi
Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 253 din 23
martie 2004
i. Conţinut
Anexa Nr. 1
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti
ART. 13
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două
consilii de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare şi nu pot participa, în
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aceeaşi calitate, la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau
interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află
în relaţii economice directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 19
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 13 alin.
(3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare
a acestui fapt.

V.3.19 Hotărârea Guvernului nr. 823/2004 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi
Industriei Alimentare – INMA, publicată în Monitorul Oficial nr. 512 din 8 iunie
2004
i.Conţinut
Anexă
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA
ART. 10
(...)(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se
află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 17
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(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3)
şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a
acestui fapt.
V.3.20 Hotărârea Guvernului nr. 967/2004 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR
Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 619 din 8 iulie 2004
i.Conţinut
Anexă
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti

ART. 10
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află
în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 17
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3)
şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a
acestui fapt.
V.3.21 Hotărârea Guvernului nr. 1122/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T.
Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 692 din 2 august 2004
i.Conţinut
Anexă
REGULAMENT

219

de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti
ART. 9
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se
află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 16
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 9
alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca
urmare a acestui fapt.
V.3.22 Hotărârea Guvernului nr. 1667/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti, publicată în
Monitorul Oficial nr. 973 din 22 octombrie 2004
i.Conţinut
Anexă
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti

ART. 10
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din
mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa
în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau
interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află
în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
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*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 17
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care încalcă prevederile art. 10 alin. (3)
şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a
acestui fapt.
V.3.23 Hotărârea Guvernului nr. 1947/2004 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti, publicată în
Monitorul Oficial nr. 1145 din 3 decembrie 2004
i.Conţinut
Anexă
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti
ART. 10
(..) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp,
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se
află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 17
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3)
şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a
acestui fapt.
V.3.24 Hotărârea Guvernului nr. 2075/2004 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004 publicată în
Monitorul Oficial nr. 1170 din 10 decembrie 2004, cu modificările şi completările
ulterioare
i. Conţinut
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ART. 39
Deschiderea ofertelor, evaluarea acestora şi negocierea condiţiilor şi clauzelor
acordurilor petroliere se realizează de comisii numite prin ordin al conducătorului
A.N.R.M., pentru fiecare apel public de ofertă.
ART. 40
(1) Comisia de deschidere a ofertelor este formată dintr-un număr de 5 membri
titulari şi 2 membri supleanţi, reprezentanţi ai A.N.R.M.
(2) Conducerea comisiei de deschidere a ofertelor este asigurată de un preşedinte
numit de conducătorul A.N.R.M.
ART. 41
(1) Comisia de evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere este
formată dintr-un număr de 5 membri titulari şi 2 membri supleanţi, reprezentanţi ai
A.N.R.M.
(2) Conducerea comisiei este asigurată de un preşedinte numit de conducătorul
A.N.R.M.
(3) Membrii comisiei de deschidere a ofertelor pot face parte şi din comisia de
evaluare a ofertelor şi de negociere a acordurilor petroliere.
ART. 43
(1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de deschidere a ofertelor sau de
evaluare şi de negociere a acordurilor petroliere persoanele care sunt soţ/soţie, rudă
sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu asociaţii/acţionarii ori cu administratorii
sau cenzorii ofertantului.
ART. 52
Ofertanţii pot formula contestaţii privind modul de respectare a prevederilor legale
referitoare la organizarea şi desfăşurarea apelului public de ofertă, distinct, atât cu
privire la faza de deschidere, cât şi cu privire la faza de evaluare a ofertelor, în
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal prin care este validată
decizia comisiei de deschidere a ofertelor sau a comisiei de evaluare a ofertelor şi de
negociere a acordurilor petroliere.
ART. 54
(1) Contestaţiile sunt soluţionate de o comisie de contestaţii, formată din 3 membri
reprezentanţi ai A.N.R.M., care nu au făcut parte din comisiile de deschidere sau
evaluare.
(2) Membrii comisiei de contestaţii sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului
A.N.R.M.
(3) Dispoziţiile art. 43 se aplică în mod corespunzător.
ii. Procedură
ART. 43
(2) După împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de şedinţa publică de
deschidere a ofertelor, membrii comisiilor vor da o declaraţie pe propria răspundere
privind compatibilitatea.
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(3) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine după data şedinţei de deschidere a
ofertelor, persoanele în cauză vor înştiinţa de îndată preşedintele comisiei de
deschidere a ofertelor, care va lua măsurile necesare înlocuirii acestora.
(4) Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate preşedintelui comisiei de
deschidere a ofertelor şi de către oricare persoană interesată, prevederile art. (3)
aplicându-se corespunzător.
ART. 54
(3) Dispoziţiile art. 43 se aplică în mod corespunzător.
iii. Sancţiuni
ART. 43
(3) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine după data şedinţei de deschidere a
ofertelor, persoanele în cauză vor înştiinţa de îndată preşedintele comisiei de
deschidere a ofertelor, care va lua măsurile necesare înlocuirii acestora.
ART. 54
(3) Dispoziţiile art. 43 se aplică în mod corespunzător.

V.3.25 Hotărârea Guvernului nr. 616/2005 privind condiţiile, procedura de
selecţie şi de propunere de către Consiliul Economic şi Social a candidaţilor
pentru a fi numiţi ca asistenţi judiciari de către ministrul justiţiei, precum şi
condiţiile de delegare, detaşare şi transfer ale asistenţilor judiciari, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 583 din 6 iulie 2005
i. Conţinut
ART. 2
(1) Pot fi propuşi pentru numirea ca asistenţi judiciari persoanele care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:
a) au cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
b) sunt licenţiate în drept cu o vechime în funcţii juridice de cel puţin 5 ani;
c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
d) cunosc limba română;
e) sunt apte, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.
(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) se dovedeşte cu certificat
medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală
constituită prin ordin comun al ministrului justiţiei şi ministrului sănătăţii.
(3) Verificarea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de Consiliul Economic
şi Social. Actele doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor se transmit Ministerului Justiţiei
odată cu propunerile de numire a candidaţilor în funcţiile de asistenţi judiciari.
ART. 5
Candidaţii vor fi informaţi de către confederaţiile patronale şi confederaţiile
sindicale reprezentative la nivel naţional cu privire la obligaţiile, interdicţiile şi
incompatibilităţile prevăzute de lege pentru funcţiile de asistenţi judiciari. Candidaţii
îşi vor exprima în scris acordul pentru numirea în aceste funcţii, în condiţiile legii.
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ART. 14
Mandatul asistenţilor judiciari încetează de drept dacă pe perioada îndeplinirii
acestuia intervine o situaţie de incompatibilitate sau imposibilitatea de a-şi exercita
atribuţiile. În acest caz Ministerul Justiţiei sesizează în termen de maximum 15 zile
Consiliul Economic şi Social, pentru a propune numirea altor asistenţi judiciari care
vor îndeplini funcţia pe perioada care a mai rămas de executat din perioada de 5 ani
a mandatului.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.26 Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi
funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I nr. 697 din 3 august 2005, modificată prin
Hotărârea Guvernului nr. 122 din 7 februarie 2007 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei
Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 107
din 13 februarie 2007
i. Conţinut
ART. 10
(1) Nu poate fi membru al Consiliului Administraţiei persoana care face parte, pe
durata exercitării calităţii de membru al Consiliului, din organele de conducere ale
unui operator cultural care solicită finanţare nerambursabilă din Fondul Cultural
Naţional.
(2) Numirea în Consiliul Administraţiei se face numai după ce membrii propuşi dau o
declaraţie de interese, sub sancţiunea prevederilor legale referitoare la falsul în
declaraţii, prin care certifică faptul că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute
la alin. (1).
(3) Formularul declaraţiei de interese este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 11
(1) Sunt fapte care determină incompatibilitatea cu calitatea de membru al Consiliului
Administraţiei următoarele:
a) începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu
exercitarea profesiei sau în timpul exercitării acesteia;
b) începerea urmăririi penale pentru fapte precum acceptarea, solicitarea sau
nerespingerea unor avantaje materiale sau de altă natură din partea solicitanţilor de
finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional;
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c) dezvăluirea, fără drept, a unor informaţii în legătură cu activitatea Consiliului
Administraţiei;
d) solicitarea acordării de finanţări nerambursabile, în calitate de operator cultural
sau partener al acestuia, ori beneficierea de finanţări nerambursabile.
ii. Procedură
ART. 11
(2) Existenţa stării de incompatibilitate se constată de către ministrul culturii şi cultelor
şi are ca efect revocarea persoanei respective.
ART. 12
(1) Încetarea calităţii de membru al Consiliului Administraţiei se face prin ordin al
ministrului culturii şi cultelor şi are loc în următoarele situaţii:
a) revocarea mandatului de către instituţia sau operatorul cultural care a făcut
propunerea respectivă;
b) revocarea mandatului ca urmare a două absenţe nemotivate consecutive de la
şedinţele Consiliului Administraţiei;
c) săvârşirea de fapte care determină incompatibilitatea cu calitatea de membru al
Consiliului Administraţiei, prevăzute la art. 11 alin. (1);
d) demisie;
e) alte situaţii prevăzute de lege.
(2) În situaţia în care un loc din consiliu devine vacant, instituţia sau operatorul
care a făcut numirea va desemna un nou membru pentru o perioadă egală cu
perioada rămasă din mandatul devenit vacant.
iii. Sancţiuni
ART. 11
(2) Existenţa stării de incompatibilitate se constată de către ministrul culturii şi cultelor
şi are ca efect revocarea persoanei respective.
V.3.27 Hotărârea Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului
de supraveghere din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 724 din 10 august 2005
i. Conţinut
ART. 3
(1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este constituit din 7 specialişti
numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, dintre care 4 sunt
din cadrul Consiliului Concurenţei şi 3 din cadrul Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, la propunerea acestui minister.
(2) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este condus de un preşedinte
numit prin ordin de către preşedintele Consiliului Concurenţei dintre membrii plenului
Consiliului Concurenţei, iar ceilalţi membri sunt specialişti cel puţin din domeniile:
feroviar, afaceri europene, economic şi juridic.
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(3) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii, conform legislaţiei în vigoare:
a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile
prevăzute la alin. (2);
b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii
infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele
de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport
feroviar;
c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a
acţionarilor ale întreprinderilor prevăzute la lit. b);
d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru
oricare dintre întreprinderile prevăzute la lit. b);
e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de
servicii publice de transport feroviar.
(4) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere care în momentul numirii sau
pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute
la alin. (3) lit. c) - e) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din
starea de incompatibilitate.
(5) În caz de nerespectare a termenului de 3 luni prevăzut la alin. (4), mandatul
preşedintelui şi al membrilor Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
încetează, urmând a fi desemnat, prin ordin, de către preşedintele Consiliului
Concurenţei un alt preşedinte sau membru, după caz.
(6) Prevederile alin. (3), (4) şi (5) reglementează regimul incompatibilităţilor în
exercitarea atribuţiilor membrilor Consiliului de supraveghere, potrivit legii şi în acord
cu art. 30 din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea
utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă.
ART. 51
(1) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită funcţia
de membru în Consiliul de supraveghere are un interes personal de natură
patrimonială sau un interes care rezultă din calitatea de reprezentant al statului în
cadrul organelor de conducere ale administratorilor infrastructurii feroviare din
România şi/sau ale operatorilor de transport de călători ori de marfă, care ar putea
influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin.
(2) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are obligaţia de a nu lua nicio
decizie şi de a nu participa la luarea unei decizii a Consiliului de supraveghere în
următoarele situaţii:
a) dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1);
b) dacă nu sunt respectate prevederile prezentei hotărâri;
c) dacă nu este asigurată independenţa decizională a membrilor atât în sfera
relaţională internă, faţă de relaţiile ierarhice, funcţionale sau de reprezentare, cât şi în
sfera relaţională externă, faţă de administratorul infrastructurii feroviare publice din
România, operatorii de transport feroviar ori autorităţi sau instituţii publice din
domeniul transportului feroviar;
d) dacă, ca urmare a luării unei decizii, ar rezulta un folos material necuvenit,
pentru sine, soţ/soţie sau rudele de gradul I;
e) dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3).
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(3) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (2) atrage revocarea de către preşedintele
Consiliului Concurenţei a mandatului acordat, precum şi răspunderea disciplinară,
administrativă, civilă ori penală, după caz, potrivit legii.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
ART. 9
(1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă,
contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii.
V.3.28 Hotărârea Guvernului nr. 1064/2005 privind reorganizarea şi
funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 914 din 12 octombrie 2005
i. Conţinut
ART. 8
(1) Centrul Naţional al Cinematografiei este coordonat, potrivit legii, de un consiliu de
administraţie compus din 7 membri.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi
cultelor pentru un mandat de 2 ani.
(3) Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte după cum urmează:
- 5 membri propuşi de uniunile şi asociaţiile din domeniul cinematografiei;
- 1 membru propus de Ministerul Culturii şi Cultelor;
- directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei.
(4) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este de drept
preşedintele consiliului de administraţie.
(5) Membrii consiliului de administraţie sunt retribuiţi cu o indemnizaţie lunară
reprezentând 25% din salariul brut lunar al directorului general al Centrului Naţional
al Cinematografiei.
(6) Membrii Consiliului de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei nu
pot depune, pe perioada mandatului, în nici o calitate, proiecte la sesiunile de
concurs pentru a solicita credite directe.
(7) Membrii Consiliului de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei nu
pot solicita, pe perioada mandatului, în nici o calitate, sprijin financiar nerambursabil.
(8) Pe perioada mandatului societăţile comerciale ai căror acţionari, asociaţi sau
administratori sunt membri ai consiliului de administraţie nu pot înscrie proiecte la
sesiunile de concurs pentru acordare de credite directe şi nu pot solicita sprijin
financiar nerambursabil.
(9) Mandatul membrilor Consiliului de administraţie al Centrului Naţional al
Cinematografiei poate fi reînnoit pentru o perioadă de încă maximum 2 ani.
(10) Membrii Consiliului de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei a
căror activitate este necorespunzătoare pot fi revocaţi prin ordin al ministrului culturii
şi cultelor.
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ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.29 Hotărârea
Guvernului nr. 1229/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză
Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de
expertiză medicală a capacităţii de muncă, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 940 din 21 octombrie 2005
i. Conţinut
ART. 16
Poate avea calitatea de medic expert al asigurărilor sociale persoana care
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este licenţiată a unei instituţii de învăţământ universitar medical, acreditată de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile legii;
b) a obţinut specialitatea în expertiză medicală a capacităţii de muncă;
c) este atestată de Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Capacităţii de
Muncă pentru a exercita specialitatea de medic expert al asigurărilor sociale în cadrul
sistemului public de pensii;
d) este membru al Colegiului Medicilor din România şi îndeplineşte condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru exercitarea profesiei de medic;
e) *** Abrogată
f) nu a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea
cu intenţie a unei infracţiuni, care determină incompatibilitatea cu exercitarea
profesiunii de medic expert al asigurărilor sociale.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiune
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.30 Hotărârea Guvernului nr. 1257/2005 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare
a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 966 din 1 noiembrie 2005
i. Conţinut
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ART. 9
(4) Poziţiile din statul de funcţii al aparatului tehnic se ocupă prin concurs. Candidaţii
pentru ocuparea diverselor poziţii din statul de funcţii nu pot cumula funcţii didactice
în învăţământul superior.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.31 Hotărârea Guvernului nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului
personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 19 din 10 ianuarie 2006
i. Conţinut
ART. 4
(1) Persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă
voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă domiciliul în unitatea administrativ-teritorială reprezentată de consiliul
local al municipiului, oraşului/sectorului sau comunei, beneficiar al voluntariatului;
b) să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani şi 50 de ani;
c) să fie apt din punct de vedere medical;
d) să posede documentele care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care
încheie contractul de voluntariat;
e) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
f) să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă voluntar în
condiţiile art. 10 lit. c).
(2) La încheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:
a) au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu termen redus, în specialităţile:
pompieri, protecţie civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină, marină;
b) au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni şi la executarea acţiunilor de
intervenţie în situaţii de urgenţă/dezastre.
(3) Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare se face pe
baza criteriilor de performanţă stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor, potrivit legii.
ART. 18
Activitatea de voluntar într-un serviciu de urgenţă voluntar este incompatibilă cu
exercitarea funcţiilor de primar, viceprimar, secretar al primăriei şi consilier local.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
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iii. Sancţiuni
ART. 10
Pentru abateri de la regulile de disciplină, neîndeplinirea îndatoririlor sau a condiţiilor
contractuale personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare i se pot aplica
următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) suspendarea dreptului de a activa în cadrul serviciului de urgenţă voluntar,
precum şi a drepturilor aferente, pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni, în funcţie de
gravitatea abaterii;
c) rezilierea contractului.
V.3.32 Hotărârea Guvernului nr. 182/2005 privind unele măsuri pentru
reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi înfiinţarea Societăţii Comerciale "ISCIRCERT" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României nr. 254 din 28 martie
2005
i.Conţinut
Anexa Nr. 1
STATUTUL
Societăţii Comerciale "ISCIR-CERT" - S.A.
ART. 19
(...) (19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată.
(20) Nu pot fi directori ai "ISCIR-CERT" - S.A. şi ai sucursalelor acestuia persoanele
care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
ii. Procedură
ART. 19
(...) (18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "ISCIR-CERT" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de
la prevederile legale, pentru abaterea de la statut ori pentru greşeli în administrarea
acestuia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
iii. Sancţiuni
ART. 19
(...) (18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "ISCIR-CERT" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de
la prevederile legale, pentru abaterea de la statut ori pentru greşeli în administrarea
acestuia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
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V.3.33 Hotărârea Guvernului nr. 289/2005 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum şi pentru înfiinţarea
Societăţii Comerciale "BRML Cert" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 353 din 26 aprilie 2005
i.Conţinut
Anexa Nr. 2
STATUTUL
Societăţii Comerciale "BRML Cert" - S.A.
ART. 19
(...) (19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute la art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată.
(20) Nu pot fi directori ai "BRML Cert" - S.A. şi ai sucursalelor acestuia persoanele
care sunt incompatibile potrivit art. 138 din Legea nr. 31/1990, republicată.
ii. Procedură
ART. 19
(...) (18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "BRML Cert" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de
la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acestuia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
iii. Sancţiuni
ART. 19
(...) (18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "BRML Cert" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de
la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acestuia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.

V.3.34 Hotărârea
Guvernului nr. 965/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN HH Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 808 din 6
decembrie 2005
i. Conţinut
Anexă
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

231

a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie
Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN – HH
ART. 15
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care IFIN - HH are relaţii contractuale
sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care
personal sau soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi
timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care IFIN - HH se află în
relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 22
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 15 alin.
(3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate IFIN - HH ca urmare a acestui
fapt.
V.3.35 Hotărârea Guvernului nr. 966/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 799 din 2 septembrie 2005
i.Conţinut
Anexă
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi
ART. 20
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa, în aceeaşi calitate, la alte unităţi cu care institutul are relaţii contractuale
sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul se află în
relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
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iii. Sancţiuni
ART. 27
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 20 alin.
(3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare
a acestui fapt.
V.3.36 Hotărârea Guvernului nr. 967/2005 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I.
Râmnicu Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 806 din 5
septembrie 2005
i. Conţinut
Anexă
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea
ART. 16
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa, în aceeaşi calitate, la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se
află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 23
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 16
alin. (3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca
urmare a acestui fapt.

V.3.37 Hotărârea Guvernului nr. 987/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti, publicată
în Monitorul Oficial al României nr. 802 din 5 septembrie 2005
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i.Conţinut
Anexă
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti
ART. 15
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se
află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.

V.3.38 Hotărârea Guvernului nr. 1399/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi
Teledetecţiei - I.G.R. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
1067 din 29 noiembrie 2005
i.Conţinut
Anexă
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei,
Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - I.G.R. Bucureşti
ART. 15
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se
află în relaţii comerciale directe.
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ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 15 alin.
(3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare
a acestui fapt.
V.3.39 Hotărârea Guvernului nr. 1400/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, publicată
în Monitorul Oficial al României nr. 1051 din 25 noiembrie 2005
i.Conţinut
Anexă
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM
Bucureşti
ART. 21
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din
mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale de cercetaredezvoltare şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul
naţional are relaţii contractuale sau interese concurente;
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află
în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 28
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 21 alin.
3) şi 4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a
acestui fapt.

V.3.40 Hotărârea Guvernului nr. 1401/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - I.N.C.D.T.I.M.
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Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1067 din 29
noiembrie 2005
i.Conţinut
Anexă
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi
Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
ART. 17
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se află
în relaţii comerciale directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 24
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 17 alin. (3)
şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a
acestui fapt.
V.3.41 Hotărârea Guvernului nr. 1402/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC
Timişoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1060 din 26
noiembrie 2005
i.Conţinut
Anexă
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie
Condensată - INCEMC Timişoara

ART. 16
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(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profit sau cu care institutul naţional se
află în relaţii comerciale directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 23
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 16 alin.
(3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare
a acestui fapt.
V.3.42 Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 972 din 26 iulie 2006
i. Conţinut
ART. 34
(1) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale
caselor de asigurări, precum şi personalul angajat al acestor case de asigurări,
indiferent de nivel, nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii
Publice, autorităţilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul
de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din Fond, unităţilor
sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor
din România, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în
cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, colegiilor judeţene ale medicilor
dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din
România, colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti,
organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din
România, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi
Chimiştilor sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil de asigurări,
farmaceutic ori de aparatură medicală.
(2) Personalului din cadrul CNAS şi caselor de asigurări, cu statut de funcţionar
public, îi sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Constituie conflict de interese deţinerea de către membrii Consiliului de
administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări,
precum şi de către personalul angajat al acestor case de asigurări de părţi sociale,
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acţiuni sau interese la furnizori care stabilesc relaţii contractuale cu casele de
asigurări. Această dispoziţie se aplică şi în cazul în care astfel de părţi sociale,
acţiuni ori interese sunt deţinute de către soţ, soţie, rudele sau afinii până la gradul al
IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză.
(4) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale
caselor de asigurări, care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la
gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii
consiliului de administraţie, nu pot participa la dezbaterile consiliului de administraţie
şi nici la adoptarea hotărârilor.
(5) Persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006 se află în una dintre
incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) vor opta pentru una dintre funcţiile ocupate în
termen de 30 de zile.
ART. 35
(1) Pe timpul executării mandatului preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul general
ai CNAS nu pot exercita nicio altă funcţie sau demnitate publică, cu excepţia funcţiilor
didactice din învăţământul superior.
(2) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS, pe perioada exercitării mandatului,
nu sunt salariaţi ai CNAS, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedinţilor CNAS, şi nu
pot ocupa funcţii în structurile executive ale caselor de asigurări.
(3) Membrii Consiliului de administraţie al CNAS nu pot exercita activităţi la societăţi
comerciale sau la alte unităţi care se află în relaţii contractuale cu casele de
asigurări.
ART. 36
Persoanele care prin activitatea desfăşurată au produs CNAS sau caselor de
asigurări prejudicii constatate şi dovedite potrivit actelor normative în vigoare nu pot fi
membri ai Consiliului de administraţie al CNAS, ai consiliilor de administraţie ale
caselor de asigurări ori angajaţi ai acestor instituţii şi nu pot intra în relaţii
contractuale cu CNAS sau cu casele de asigurări.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiune
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală
V.3.43 Hotărârea Guvernului nr. 1874/2006 pentru aprobarea Strategiei
privind vânzarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, precum şi a
terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului şi în
administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor
"România-Film", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 13 din 9
ianuarie 2007
i. Conţinut
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ART. 4
(5) Membrii Comisiei nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori,
respectiv nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai
persoanei fizice sau ai administratorului persoanei juridice care a solicitat
cumpărarea unui activ. În acest sens, membrii Comisiei vor semna o declaraţie pe
propria răspundere, din care să reiasă că nu se află în stare de incompatibilitate.
(6) În caz de incompatibilitate, persoana în cauză este obligată să informeze
conducătorul autorităţii publice respective, în termen de maximum 24 de ore de la
ultima zi de depunere a dosarelor. Autoritatea publică respectivă va desemna un alt
reprezentant în cadrul Comisiei, în termen de două zile lucrătoare.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.44 Hotărârea Guvernului nr. 944/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri
Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 699 din 15 august 2006
i.Conţinut
Anexa Nr. 1
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti
ART. 11
(1) Membrii consiliului de administraţie:
a) îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin,
precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate;
b) sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate cu o indemnizaţie
lunară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de
bază al directorului general al institutului naţional;
c) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor
naţionale de cercetare-dezvoltare şi nu pot participa, în aceeaşi calitate, la alte unităţi
cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
administratori sau asociaţi la alţi operatori economici cu acelaşi profil ori cu care
institutul naţional se află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
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*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 17
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 11 alin.
(1) lit. c) şi alin. (2) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional
ca urmare a acestui fapt.
V.3.45 Hotărârea
Guvernului nr. 998/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 701 din 16 august 2006
i. Conţinut
Anexă
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti

ART17
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional se
află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART24
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 17 alin. (3) şi
(4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a
acestui fapt.
V.3.46 Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria
înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor
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funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007
i.Conţinut
ART. 15
(1) Poate fi desemnată ca membru în comisia de concurs şi în comisia de
soluţionare a contestaţiilor persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea
mandatului;
d) are studii superioare de lungă durată, atestate în condiţiile legii;
e) nu face parte dintr-un partid politic, organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi
regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează
pe lângă partidele politice;
f) nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică;
g) nu a săvârşit infracţiuni, pentru care nu a intervenit reabilitarea care l-ar face
incompatibil cu calitatea de membru în cadrul comisiei şi, după caz, nu a săvârşit
abateri disciplinare pentru care s-au aplicat sancţiuni disciplinare, pentru care nu a
intervenit radierea în condiţiile legii;
h) are o bună reputaţie şi o înaltă competenţă profesională, apreciate pe baza unui
curriculum vitae şi a recomandărilor;
i) are cunoştinţele necesare evaluării funcţionarilor publici, specifice procesului de
recrutare;
j) cunoaşte cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională utilizată în cadrul
instituţiilor comunitare.
(2) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face cu documente
justificative. Experienţa profesională şi managerială se apreciază pe baza unor
documente doveditoare minimale, precum: fişa postului, acte care să dovedească
deţinerea unor funcţii sau calităţi, diplome, atestate sau lucrări de specialitate
elaborate.
ART. 16
Membrilor comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor li se aplică
următoarele cazuri de incompatibilitate:
a) nu pot fi desemnaţi ca membri în aceeaşi comisie, respectiv în ambele comisii,
persoane care au între ele calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin de până la gradul al
IV-lea;
b) aceeaşi persoană nu poate fi desemnată şi în comisia de concurs, şi în comisia
de soluţionare a contestaţiilor;
c) nu pot fi desemnaţi ca membri în comisia de evaluare sau în comisia de
disciplină, constituite pentru categoria înalţilor funcţionari publici;
d) niciunul dintre membri nu este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică
ori nu este candidat pentru o astfel de funcţie.
ART. 17
(1) Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor se află în
conflict de interese dacă sunt în una dintre următoarele situaţii:
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a) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu
oricare dintre candidaţi;
b) au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi;
c) interesele patrimoniale personale, ale soţului, soţiei sau rudelor sale de gradul I
pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor care îi revin
potrivit prezentei hotărâri;
d) ori de câte ori consideră că integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea
procesului de recrutare pot fi afectate.
(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, membrul comisiei de concurs sau,
după caz, al comisiei de soluţionare a contestaţiilor este obligat să se abţină de la
participarea în comisie şi să îl informeze de îndată pe preşedintele comisiei. În cazul
în care preşedintele comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se află în această situaţie, este obligat să se abţină de la participarea în
comisie. Pentru şedinţa respectivă, preşedintele supleant este ales cu votul
majorităţii membrilor prezenţi.
(3) Anterior derulării etapei de selecţie a dosarelor, pe baza analizei listei candidaţilor
înscrişi la concurs, membrii comisiei de concurs au obligaţia de a depune o declaraţie
pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la alin. (1).
Declaraţiile se păstrează la dosarul de concurs. Aceeaşi obligaţie revine şi membrilor
comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în situaţia în care sunt convocaţi, potrivit legii,
pentru soluţionarea unei contestaţii.
(4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din momentul
iniţierii procedurilor de organizare a concursului.
(5) În situaţia în care membrul comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de
soluţionare a contestaţiilor aflat în conflict de interese nu şi-a îndeplinit obligaţia
prevăzută la alin. (2), primul-ministru va dispune, prin decizie, încetarea calităţii de
membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor.
(6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea civilă ori
penală, potrivit legii.
ART. 20
Membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor au următoarele
îndatoriri:
a) să evalueze în termen sau, după caz, să soluţioneze contestaţiile, dând dovadă
de integritate, imparţialitate şi obiectivitate;
b) să asigure prin activitatea desfăşurată respectarea legislaţiei în vigoare, precum
şi independenţa comisiilor şi obiectivitatea procesului de evaluare;
c) să aducă la cunoştinţa preşedintelui comisiei respective orice ingerinţă în
activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese
care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea
suspiciuni cu privire la acestea;
d) să participe la şedinţele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, şi să
respecte confidenţialitatea deliberărilor şi a datelor cu caracter personal, în condiţiile
legii;
e) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională necesară evaluării probelor de
concurs;
f) să nu îşi exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;
g) să evite orice contact privat cu candidaţii pe durata procesului de recrutare;
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h) să respecte regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese şi să aplice
prevederile legale privind modalităţile de evitare a conflictului de interese.
ART. 52
Membrilor comisiei de evaluare li se aplică următoarele cazuri de incompatibilitate:
a) nu pot fi desemnaţi ca membri în comisia de evaluare persoane care au între
ele calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin de până la gradul al IV-lea;
b) aceeaşi persoană nu poate fi desemnată în comisia de evaluare şi în celelalte
comisii care gestionează categoria înalţilor funcţionari publici;
c) nu sunt numiţi sau aleşi într-o funcţie de demnitate publică ori nu sunt candidaţi
pentru o astfel de funcţie.
ii.Procedură
ART. 17
(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, membrul comisiei de concurs sau,
după caz, al comisiei de soluţionare a contestaţiilor este obligat să se abţină de la
participarea în comisie şi să îl informeze de îndată pe preşedintele comisiei. În cazul
în care preşedintele comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se află în această situaţie, este obligat să se abţină de la participarea în
comisie. Pentru şedinţa respectivă, preşedintele supleant este ales cu votul
majorităţii membrilor prezenţi.
(3) Anterior derulării etapei de selecţie a dosarelor, pe baza analizei listei
candidaţilor înscrişi la concurs, membrii comisiei de concurs au obligaţia de a depune
o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute
la alin. (1). Declaraţiile se păstrează la dosarul de concurs. Aceeaşi obligaţie revine şi
membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în situaţia în care sunt convocaţi,
potrivit legii, pentru soluţionarea unei contestaţii.
(4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din
momentul iniţierii procedurilor de organizare a concursului.
ART. 23
(1) Comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor îşi desfăşoară
activitatea în mod legal în prezenţa a cel puţin 5 dintre membrii fiecărei comisii.
(2) Preşedintele şi ceilalţi membri ai comisiei de concurs şi ai comisiei de
soluţionare a contestaţiilor pot absenta de la desfăşurarea activităţii comisiei din care
fac parte din motive obiective sau, după caz, în situaţia existenţei unui conflict de
interese constatat.
(3) În cazul în care preşedintele comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de
soluţionare a contestaţiilor se află în situaţiile prevăzute la alin. (2), pentru şedinţa
respectivă se alege un preşedinte supleant, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
ART. 53
(1) Prevederile art. 17 se aplică în mod corespunzător şi pentru membrii comisiei de
evaluare.
(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, membrul comisiei de evaluare este
obligat să se abţină de la participarea în comisie şi să-l informeze de îndată pe
preşedintele comisiei. În cazul în care preşedintele comisiei de evaluare se află în
această situaţie, este obligat să se abţină de la participarea în comisie. În acest caz,
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preşedintele supleant al comisiei de evaluare pentru şedinţa respectivă este ales de
către membrii comisiei.
(3) Anterior evaluării, membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a depune o
declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile prevăzute la
alin. (1). Declaraţiile se păstrează la secretariatul tehnic al comisiei de evaluare.
(4) Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată.
(5) În situaţia în care membrul comisiei de evaluare aflat în conflict de interese nu şia îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (2), primul-ministru va dispune, prin decizie,
încetarea calităţii de membru al comisiei de evaluare.
(6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea civilă ori
penală, potrivit legii.
ART. 54
Prevederile art. 20 cu privire la îndatoriri se aplică în mod corespunzător şi membrilor
comisiei de evaluare, în derularea procedurii de evaluare.
ART. 56
(1) Comisia de evaluare îşi desfăşoară în mod legal activitatea în prezenţa a
minimum 3 dintre membrii săi. Membrii comisiei de evaluare pot absenta de la
desfăşurarea activităţii comisiei din motive obiective sau, după caz, în situaţia
existenţei unui conflict de interese constatat.
(2) În cazul în care preşedintele comisiei de evaluare se află în situaţia prevăzută la
alin. (1), şedinţa va fi prezidată de unul dintre membrii comisiei, ales prin votul
majorităţii membrilor prezenţi.
ART. 57
(1) Mandatul de membru al comisiei de evaluare încetează în cazurile prevăzute la
art. 25 alin. (1).
(2) În cazurile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) - i), primul-ministru desemnează o
persoană, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (1), pentru durata rămasă a
mandatului persoanei care îşi pierde calitatea de membru al comisiei de evaluare.
iii.Sancţiuni
ART. 17
(5) În situaţia în care membrul comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de
soluţionare a contestaţiilor aflat în conflict de interese nu şi-a îndeplinit obligaţia
prevăzută la alin. (2), primul-ministru va dispune, prin decizie, încetarea calităţii de
membru al comisiei de concurs sau, după caz, al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor.
(6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea civilă ori
penală, potrivit legii.
ART. 25
(1) Mandatul de membru al comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor încetează:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
b) prin demisie, înaintată primului-ministru;
c) în cazul imposibilităţii exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 3 luni;
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d) în cazul în care intervine unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la
art. 16;
e) în cazul în care se află în conflict de interese şi nu îşi îndeplineşte obligaţia
prevăzută la art. 17 alin. (2);
f) în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 15 alin.
(1);
g) este trimis în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
h) în caz de deces;
i) prin revocare.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), primul-ministru desemnează o persoană, cu
respectarea prevederilor art. 15, pentru durata rămasă a mandatului persoanei care
îşi pierde calitatea de membru al comisiei de concurs sau comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, după caz.
ART. 53
(5) În situaţia în care membrul comisiei de evaluare aflat în conflict de interese nu şia îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (2), primul-ministru va dispune, prin decizie,
încetarea calităţii de membru al comisiei de evaluare.
(6) Încălcarea dispoziţiilor alin. (2) poate atrage, după caz, răspunderea civilă ori
penală, potrivit legii.
V.3.47 Hotărârea Guvernului nr. 1483/2007 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial
nr. 859 din 17 decembrie 2007
i.Conţinut
ART. 16
(1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN este administrat de un consiliu de administraţie format
din 7 administratori, cu un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. Unul dintre membri
este desemnat din partea autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în
domeniul finanţelor publice. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi
formată din administratori neexecutivi.
(2) Administratorii trebuie să aibă studii superioare şi să posede reputaţie şi
experienţă financiar-bancară, adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii
Fondului şi responsabilităţilor încredinţate.
(3) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, nominalizat dintre
administratori. Preşedintele consiliului de administraţie este şi director general al
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN.
(4) Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii încheie un contract de mandat.
(5) Calitatea de administrator încetează prin expirarea duratei mandatului, deces,
demisie, incompatibilitate legală, imposibilitate absolută de îndeplinire a atribuţiilor şi
în caz de revocare. Când revocarea survine fără justă cauză, administratorul
respectiv este îndreptăţit la plata unor daune-interese, determinate în conformitate cu
clauzele contractului de mandat.
(6) Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, faţă de F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile
legale, pentru executarea în mod necorespunzător sau neexecutarea prevederilor
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actului constitutiv şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului ori ale
hotărârilor acţionarului. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
ii.Procedură
ART. 19
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin trimestrial la sediul
F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
preşedintelui ori la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi.
(2) La şedinţele consiliului de administraţie, dacă problemele aflate pe ordinea de zi o
impun, pot fi convocaţi directorul general adjunct, directorii executivi şi auditorii
interni.
(3) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare, prevederile actului constitutiv şi ale regulamentului de organizare şi
funcţionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN. Consiliul de administraţie poate adopta un
regulament propriu de organizare şi funcţionare, conform legii şi prezentului act
constitutiv.
(4) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte. Dacă acesta nu poate sau
îi este interzis să participe la vot, ceilalţi membri ai consiliului de administraţie vor
alege un preşedinte de şedinţă, având aceleaşi drepturi ca şi preşedintele în funcţie.
(5) Preşedintele/director general numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului
de administraţie, fie dintre salariaţii Fondului.
(6) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa a
cel puţin 5 administratori, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
În caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă.
(7) Membrii consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile acestui organ
doar de către alţi membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur
membru absent.
(8) Şedinţele consiliului de administraţie se desfăşoară conform ordinii de zi stabilite
şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. În situaţia
dezbaterii unor acţiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus,
iar convocarea consiliului de administraţie se poate face şi verbal. Dezbaterile se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care va fi înscris într-un registru sigilat şi
parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal va cuprinde
numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite
şi opiniile separate.
(9) Procesul-verbal se semnează de toţi administratorii prezenţi şi de secretar.
(10) Pentru deciziile luate în şedinţele la care administratorul nu a participat, el
rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunoştinţă de procesulverbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale şi nu i-a încunoştinţat
despre aceasta în scris pe auditorii interni.
(11) Consiliul de administraţie emite după fiecare şedinţă documentul numit
"Hotărâre a Consiliului de administraţie", cu semnătura preşedintelui de şedinţă şi a
secretarului consiliului de administraţie.
(12) Hotărârile consiliului de administraţie sunt puse în aplicare de către conducerea
executivă.
iii.Sancţiuni
ART. 23
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(1) Nu poate fi administrator, director general sau director general adjunct al
societăţii persoana care se află în oricare dintre situaţiile de incompatibilitate
prevăzute de legislaţia specială aplicabilă sau de Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Directorul general şi directorul general adjunct nu pot fi, fără autorizarea
consiliului de administraţie, administratori, membri ai consiliului de supraveghere,
cenzori ori asociaţi cu răspundere nelimitată în alte societăţi concurente sau având
acelaşi obiect de activitate, sub sancţiunea revocării şi a răspunderii pentru daune.
V.3.48 Hotărârea Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare
specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei
înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare publicată
în Monitorul Oficial nr. 531 din 6 august 2007
i.Conţinut
ART. 11
(1) Se află în conflict de interese membrii comisiilor de concurs şi ai comisiilor de
soluţionare a contestaţiilor care:
a) sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu candidaţii pe care
urmează să îi examineze, respectiv cu candidaţii care formulează contestaţii;
b) se află în raporturi ierarhice directe cu candidaţii pe care urmează să îi
examineze, respectiv cu candidaţii care formulează contestaţii.
(2) În situaţia în care se constată existenţa vreunuia dintre cazurile de conflict de
interese, dosarele candidaţilor cu care se află în conflict de interese membrii
comisiilor de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor se repartizează unei alte
comisii.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.49 Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare
şi funcţionare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 768 din 13 noiembrie 2007
i.Conţinut
ART. 11
(1) Poate fi desemnat membru în comisia de disciplină funcţionarul public care
îndeplineşte următoarele condiţii:
(…)
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d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4).
(…)
(4) Nu poate fi desemnat ca membru în comisia de disciplină funcţionarul public care
se află în următoarele cazuri de incompatibilitate:
a) este soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoanele care au
competenţa legală de a numi membrii în comisia de disciplină, cu persoanele care au
competenţa legală de a aplica sancţiunea disciplinară sau cu ceilalţi funcţionari
publici desemnaţi membri în comisie;
b) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată,
conform legii.
(5) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu este obligatorie în cazul membrilor
comisiilor de disciplină constituite potrivit art. 5.
ART. 13
(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină se suspendă în cazul în care:
a) soţul, ruda sau afinul său, până la gradul al patrulea inclusiv, exercită cu caracter
temporar funcţia care implică competenţa legală de a numi reprezentanţi în comisia
de disciplină ori de a aplica sancţiunea disciplinară, pentru perioada numirii
temporare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea
funcţionarul public care are calitatea de membru în comisia de disciplină, pentru
cercetarea administrativă în cauză;
b) este în concediu de odihnă, medical sau alt concediu, este delegat ori detaşat în
cadrul altei autorităţi sau instituţii publice ori este suspendat din funcţia publică,
pentru perioada concediului, delegării, detaşării sau suspendării raportului de
serviciu, dar nu mai mult de 6 luni consecutive;
c) comisia de disciplină a primit o sesizare din partea sau cu privire la un funcţionar
public cu care membrul comisiei de disciplină este soţ, rudă sau afin, până la gradul
al patrulea inclusiv, pentru cercetarea administrativă în cauză;
d) s-a pronunţat în orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară
anterior propunerii comisiei de disciplină pentru soluţionarea cauzei, pentru
cercetarea administrativă în cauză;
e) comisia de disciplină a primit o sesizare îndreptată împotriva sa, pentru cercetarea
administrativă în cauză;
f) se află în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute la art. 14, pentru
cercetarea administrativă în cauză;
g) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 60 de zile
consecutive, pentru perioada solicitată.
(2) În caz de suspendare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină,
şedinţele se desfăşoară cu participarea membrului supleant corespunzător.
(3) Membrul comisiei de disciplină care se află în una dintre situaţiile prevăzute la
alin. (1) lit. a) - f) are obligaţia de a solicita suspendarea mandatului de îndată ce ia
cunoştinţă de existenţa vreuneia dintre acestei situaţii. Suspendarea mandatului
membrului comisiei de disciplină poate fi solicitată de orice persoană care sesizează
existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - f).
(4) Cererea de suspendare se face în scris, cu menţionarea perioadei pentru care se
solicită suspendarea, şi se înaintează comisiei de disciplină, împreună cu probele
doveditoare ale susţinerilor care fac obiectul cererii.
(5) Preşedintele comisiei de disciplină are obligaţia de a convoca ceilalţi membri ai
comisiei de disciplină pentru întocmirea unui raport. Raportul comisiei de disciplină
se întocmeşte în lipsa membrului care face obiectul cererii de suspendare, cu
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menţionarea expresă a perioadei pentru care se suspendă mandatul membrului
comisiei de disciplină, şi se comunică:
a) persoanei prin al cărei act administrativ s-a constituit comisia de disciplină;
b) membrului comisiei de disciplină care a făcut obiectul cererii de suspendare;
c) persoanei care a solicitat suspendarea, dacă este alta decât cea prevăzută la lit.
b);
d) membrului supleant, în cazul în care acesta va face parte din comisia de
disciplină pe durata suspendării titularului.
(6) În situaţia în care mandatul membrului care are calitatea de preşedinte al
comisiei de disciplină se suspendă, pentru perioada suspendării mandatului
titularului, preşedintele comisiei de disciplină se alege prin vot secret, dintre membrii
acesteia. Prevederile art. 4 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
ART. 14
(1) Membrii şi secretarul comisiei de disciplină se află în conflict de interese dacă se
află în una dintre următoarele situaţii:
a) au relaţii cu caracter patrimonial cu funcţionarul public a cărui faptă sesizată ca
abatere disciplinară este cercetată;
b) interesele patrimoniale personale, ale soţului, soţiei sau rudelor de gradul I pot
influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor corespunzătoare
care îi revin potrivit prezentei hotărâri;
c) se află în raporturi ierarhice directe cu funcţionarul public a cărui faptă sesizată ca
abatere disciplinară este cercetată;
d) se află în relaţii de prietenie sau duşmănie cu funcţionarul public a cărui faptă este
sesizată ca abatere disciplinară;
e) ori de câte ori consideră că integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procedurii
disciplinare pot fi afectate.
(2) Prevederile art. 13 alin. (2) - (6) se aplică în mod corespunzător.
(3) La prima şedinţă a comisiei de disciplină pentru analizarea oricărei sesizări
adresate acesteia, membrii şi secretarul comisiei de disciplină au obligaţia de a
depune o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile
prevăzute la alin. (1).
(4) În situaţia în care conflictul de interese intervine pe parcursul procedurii
disciplinare, membrii şi secretarul comisiei au obligaţia de a actualiza declaraţia
prevăzută la alin. (3) şi de a solicita suspendarea mandatului în condiţiile prevăzute
la art. 13 alin. (1) lit. f).
(5) Declaraţiile se păstrează de către secretarul comisiei. Încălcarea dispoziţiilor alin.
(3) şi (4) constituie abatere disciplinară.
ART. 15
(1) Mandatul de membru al comisiei de disciplină încetează:
(…)
d) la data la care a intervenit o situaţie de incompatibilitate prevăzută la art. 11 alin.
(4);
e) atunci când se află în concediu medical sau alt concediu, este delegat ori detaşat
în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice ori este suspendat din funcţia publică pe
o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;
f) la data încetării raportului de serviciu;
g) la data solicitată de funcţionarul public, prin cerere scrisă motivată, cu privire la
renunţarea la calitatea de membru în comisia de disciplină.
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(2) În caz de încetare a mandatului unui membru al comisiei de disciplină, se
numeşte ca membru titular membrul supleant corespunzător şi se demarează
procedura pentru desemnarea unui alt membru supleant.
(3) Membrul comisiei de disciplină care se află în una dintre situaţiile prevăzute la
alin. (1) lit. b) - e) are obligaţia de a aduce la cunoştinţa comisiei de disciplină, prin
cerere formulată în scris, existenţa cauzei de încetare a mandatului.
(4) Încetarea mandatului membrului comisiei de disciplină poate fi solicitată de orice
persoană care sesizează existenţa situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. d). Cererea de
încetare se face în scris şi se înaintează comisiei de disciplină, împreună cu orice
probe doveditoare ale susţinerilor care fac obiectul cererii.
(…)
ART. 16
(1) Secretarul titular şi supleantul acestuia au, de regulă, studii superioare juridice
sau administrative.
(2) Secretarului titular şi secretarului supleant li se aplică în mod corespunzător
prevederile art. 11 - 15.
ART. 20
(1) În desfăşurarea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor, membrii şi secretarul comisiei
de disciplină au următoarele obligaţii:
a) să asigure prin activitatea desfăşurată respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi
aplicarea principiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) în derularea procedurii de cercetare
administrativă;
b) să aducă la cunoştinţa preşedintelui comisiei de disciplină orice ingerinţă în
activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese
care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea
suspiciuni cu privire la acestea;
(…)
g) să respecte regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese şi să aplice
prevederile legale privind modalităţile de evitare a conflictului de interese.
(…).
ii.Procedură
*Se aplică procedura prevăzută de art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007, precum şi
procedura disciplinară specifică fiecărei categorii profesionale în parte.
iii. Sancţiuni
*Se aplică sancţiunile disciplinare specifice fiecărei categorii profesionale în parte, care nu
exclud aplicarea şi altor forme de răspundere (civilă, contravenţională sau penală).
V.3.50 Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 233 din 4
aprilie 2007
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i. Conţinut
ART. 54 din Anexa 1
(1) Organizaţiile prevăzute la art. 98 din lege primesc de la Autoritatea Naţională
pentru Persoanele cu Handicap subvenţii, în condiţiile legii.
(2) Sumele provenite din subvenţii de la bugetul de stat se vor utiliza pentru
următoarele cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor:
a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal şi de întreţinere, cu
excepţia chiriilor. Prin cheltuieli de personal se înţelege plata personalului
administrativ, dar nu mai mult de două persoane la nivel de filială şi 5 persoane la
nivel central. Este interzisă cumularea funcţiilor subvenţionate de Autoritatea
Naţională pentru Persoanele cu Handicap;
b) cheltuieli pentru activităţi specifice de interes general ale respectivei organizaţii,
aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Handicap, la solicitarea motivată a organizaţiei.
(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, iar ulterior,
anual, în termen de 30 de zile de la întrunirea adunării generale anuale, organizaţiile
vor depune prin registratura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
copii certificate de pe următoarele documente:
a) raportul de activitate pe anul anterior;
b) statul de funcţii;
c) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
d) bilanţul contabil;
e) proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs;
f) proiectul programelor asociaţiei.
(4) Conturile de execuţie se întocmesc şi se transmit Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap separat pentru venituri proprii şi pentru venituri provenite din
subvenţii.
ii. Procedură
**Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.51 Hotărârea Guvernului nr. 765/2007 pentru aprobarea constituirii
Comitetului de monitorizare a Programului operaţional regional 2007 - 2013 şi a
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al acestuia, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 547 din 10 august 2007
i. Conţinut
Pct. 3 din Anexa 1 la regulamentul-cadru
CODUL DE CONDUITĂ
al Comitetului de monitorizare pentru Programul operaţional regional 2007 - 2013
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Membrii Comitetului de monitorizare pentru Programul operaţional regional 2007 2013 au obligaţia de a respecta următoarele reguli de conduită:
1. să acţioneze în interesul implementării Programului operaţional regional 2007 2013 în concordanţă cu scopul şi obiectivele stabilite;
2. să ia decizii în interes public şi să nu acţioneze în scopul obţinerii de avantaje
financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru alţii;
3. să declare preşedintelui, la începutul oricărei şedinţe sau pe parcursul acesteia,
orice situaţie de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit
subiect dezbătut. În acest caz, membrul va părăsi sala în care se ţine şedinţa şi va
reveni după discutarea acelui punct pe agendă;
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.52 Hotărârea Guvernului nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii
Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial de mediu 2007
- 2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 571 din 21 august 2007
i. Conţinut
ART. 8 din Anexa 2
Procesul decizional
(6) În cazul în care există membri ai CM care au un potenţial conflict de interese cu
subiectele în discuţie, aceştia se vor abţine de la exprimarea opiniei. Membrii vor
anunţa preşedintelui CM, la începutul fiecărei reuniuni, orice conflict de interese, de
exemplu, dacă în timpul reuniunii se dezbate un subiect de pe ordinea de zi în cadrul
căruia membrul CM are un interes material. De asemenea, dacă pe parcursul
discuţiilor CM apare în mod neaşteptat un conflict de interese, respectivul membru al
CM îl va înştiinţa pe preşedintele CM cu privire la existenţa conflictului de interese. În
astfel de situaţii, membrii CM care au un potenţial conflict de interese cu subiectele în
discuţie se vor abţine de la exprimarea opiniei.
(7) Hotărârile adoptate de CM sunt comunicate de drept membrilor de către
Secretariatul permanent, după semnarea de către preşedinte.
Pct. 3 din Anexa 3 – Codul de conduită
3. Membrii vor anunţa preşedintelui CM, la începutul fiecărei reuniuni, orice conflict
de interese, de exemplu, dacă în timpul reuniunii se dezbate un subiect de pe
ordinea de zi în cadrul căruia membrul CM are un interes material. De asemenea,
dacă pe parcursul discuţiilor CM apare în mod neaşteptat un conflict de interese,
respectivul membru al CM îl va înştiinţa pe preşedintele CM cu privire la existenţa
conflictului de interese. În astfel de situaţii, membrii CM care au un potenţial conflict
de interese cu subiectele în discuţie se vor abţine de la exprimarea opiniei.
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ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.53 Hotărârea Guvernului nr. 1067/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind
regimul concesionării monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 653 din 25 septembrie 2007
i. Conţinut
ART. 21 din Anexă
(1) Concedentul, membrii comisiei de evaluare şi supleanţii trebuie să respecte
regulile privind conflictul de interese, prevăzute la art. 46 - 49 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.
(2) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare şi
supleanţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor,
precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror
dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea
intelectuală sau secretele comerciale.
(3) Membrii comisiei de evaluare şi supleanţii au obligaţia de a semna pe propria
răspundere o declaraţie de compatibilitate, confidenţialitate şi imparţialitate, după
termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul
concesiunii.
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (3) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor
specifice, în cadrul procesului de evaluare.
(5) În cazul în care unul dintre membrii sau supleanţii desemnaţi în comisia de
evaluare constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are
obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu
o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate concedentului şi de
către terţi.
(6) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, conform dispoziţiilor alin. (5),
concedentul are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a
adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot
determina apariţia unui conflict de interese.
ii. Procedură
ART. 46
Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune se poate face în
cazurile şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 43 - 45 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.
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ART. 47
Exercitarea controlului şi soluţionarea litigiilor privind concesionarea monumentelor
istorice se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
21/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006, precum şi cu cele ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 22/2007.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală
V.3.54 Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare
şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective publicată
în Monitorul Oficial nr. 565 din 16 august 2007, cu modificările şi completările
ulterioare
i. Conţinut
ART. 2
Scopul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea cadrului normativ şi
organizatoric privind asigurarea dialogului social în cadrul autorităţilor şi instituţiilor
publice, prin participarea funcţionarilor publici în comisiile paritare, precum şi la
încheierea acordurilor colective, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezenta
hotărâre.
ART. 3
Comisiile paritare se constituie în cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, prin
act administrativ al conducătorului autorităţii ori instituţiei publice.
ART. 8
(1) Pot fi membri în comisia paritară numai funcţionarii publici definitivi care au o
bună reputaţie profesională.
(2) Nu poate fi membru al comisiei paritare funcţionarul public care se află în
următoarele situaţii:
a) este soţ, rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin cu conducătorul
autorităţii ori instituţiei publice sau cu membrii organelor de conducere ale sindicatului
reprezentativ al funcţionarilor publici;
b) este membru, membru supleant sau preşedinte al comisiei de disciplină;
c) a fost sancţionat disciplinar, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în
condiţiile legii;
d) a fost condamnat prin sentinţă definitivă şi irevocabilă pentru fapte de natură
penală, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
(3) Prevederile alin. (2) lit. b) nu se aplică în cazul în care autoritatea sau instituţia
publică are până la 15 funcţionari publici.
ii. Procedură
ART. 17
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(1) Comisia paritară este valabil întrunită în prezenta tuturor membrilor titulari.
(2) În cazul în care, în urma convocării, membrii titulari comunică în scris că din
motive obiective nu pot participa la şedinţa comisiei paritare, preşedintele va convoca
membrii supleanţi.
(3) Prezenţa membrilor convocaţi la şedinţă este obligatorie.
ART. 20
(2) Mandatul de membru al comisiei paritare se suspendă, la iniţiativa acestuia, în
următoarele situaţii:
(…)
b) funcţionarul public, membru al comisiei paritare se află în conflict de interese,
conform legii.
(…)
(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), conflictul de interese poate fi sesizat de
membrul comisiei paritare care se află în această situaţie sau de orice altă persoană
interesată, prin cerere de suspendare înaintată în scris conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice.
(5) Pe durata suspendării mandatului membrului titular, potrivit alin. (1) şi (2),
atribuţiile acestuia sunt exercitate de membrul supleant corespunzător, astfel încât să
fie respectat principiul parităţii.
iii. Sancţiuni
ART. 20
(2) Mandatul de membru al comisiei paritare se suspendă, la iniţiativa acestuia, în
următoarele situaţii:
(…)
b) funcţionarul public, membru al comisiei paritare se află în conflict de interese,
conform legii.
ART. 21
(1) Mandatul de membru al comisiei paritare încetează în următoarele situaţii:
(…)
f) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate sau conflict de interese şi nu
acţionează pentru încetarea acestuia, în termen de 10 zile calendaristice de la data
constatării
V.3.55 Hotărârea Guvernului nr. 643/2007 privind aprobarea Strategiei de
selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă
publicată în Monitorul Oficial nr. 433 din 28 iunie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 1
Se aprobă Strategia de selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de
la CNE Cernavodă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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ART. 2
(1) Se mandatează Ministerul Economiei şi Finanţelor să întreprindă măsurile
necesare pentru implementarea Strategiei de selectare a investitorilor pentru
realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă.
ANEXA 1 STRATEGIA de selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3
şi 4 de la CNE Cernavodă
(…)
2. Principalele obiective avute în vedere
(…)
2.4. În structura acţionariatului, care va fi promovată, se va evita conflictul de interese
între acţionari, lucru ce se poate realiza prin selectarea unor investitori care din
punctul de vedere al bonităţii de piaţă sunt apropiaţi şi care au interese fundamentale
asemănătoare, respectiv producerea de energie electrică la costuri competitive.
*Dispoziţia de la pct. 2.4, singura care interesează, nu reglementează un anumit conflict de
interese, ci stabileşte, aşa cum arată chiar titlul sub care este plasată, unul dintre obiectivele ce vor fi
avute în vedere în procesul de selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE
Cernavodă

V.3.56 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările
şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din 14 iulie 2008
i.Conţinut
ART. 31
(1) Pot fi desemnaţi ca membri în comisiile de concurs sau de soluţionare a
contestaţiilor funcţionarii publici definitivi.
(2) Pentru a fi desemnaţi în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor,
funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cunoştinţe aprofundate în unul dintre domeniile funcţiilor publice pentru
care se organizează concursul sau cunoştinţe generale în administraţia publică;
b) să aibă pregătire şi/sau experienţă în unul dintre domeniile funcţiilor publice
pentru care se organizează concursul, managementul resurselor umane sau în
administraţia publică;
c) să aibă o probitate morală recunoscută;
d) să deţină o funcţie publică cel puţin din aceeaşi clasă cu funcţia sau funcţiile
publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul;
e) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute
la art. 32 şi 33.
(3) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice de
conducere, cel puţin 2 dintre membrii comisiei de concurs, respectiv ai comisiei de
soluţionare a contestaţiilor trebuie să fie funcţionari publici de conducere.
(4) În cazul în care se testează abilităţi sau competenţe specifice în domeniul
tehnologiei informaţiei, limbi străine, limba minorităţilor naţionale ori alte competenţe
specifice, cel puţin un membru trebuie să aibă cunoştinţe sau experienţă în aceste
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domenii. Comisia de concurs sau comisia de soluţionare a contestaţiilor poate
beneficia de consilierea unor experţi în domeniul respectiv.
ART. 32
(1) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de
soluţionare a contestaţiilor funcţionarul public care a fost sancţionat disciplinar, iar
sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de
membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
ART. 33
Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a
contestaţiilor funcţionarul public care se află în următoarele cazuri de conflict de
interese:
a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele
patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi
obiectivitatea evaluării;
b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre
candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;
c) este sau urmează a fi, în situaţia ocupării funcţiei publice de conducere pentru
care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre
candidaţi.
ii.Procedură
ART. 34
(1) Situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 32, precum şi situaţiile de conflict
de interese prevăzute la art. 33 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre
candidaţi, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a
concursului ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi
desfăşurării concursului.
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au
obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre
orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri,
membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au
obligaţia să se abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la
concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.
(3) În cazul constatării existenţei unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de
interese, actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de
cel mult două zile de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva
situaţie.
(4) În cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată
ulterior desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor
desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de
incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a
cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.
(5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din
numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a
concursului se reia.
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(6) Membrii comisiei de concurs prezintă, la cererea persoanelor interesate, cazierul
administrativ eliberat de Agenţie. Cazierul administrativ are o valabilitate de 6 luni, cu
excepţia cazurilor în care au existat modificări cu privire la situaţia disciplinară.
ART. 108
(1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru
care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor
perioadei evaluate.
(3) În mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu al funcţionarului
public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În acest caz
funcţionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea
sau modificarea raporturilor de serviciu. La obţinerea calificativului anual va fi avut în
vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul
obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;
b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz,
raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în
condiţiile legii. În acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea,
suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă ori,
după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau
modificarea raporturilor de serviciu sau raporturilor de muncă, să realizeze evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine.
Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor
profesionale individuale ale acestora;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public dobândeşte o
diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, întro funcţie publică corespunzătoare studiilor absolvite;
d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate funcţionarul public este promovat în
grad profesional.
(4) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se
face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind funcţionarii
publici.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. a) şi b), evaluarea funcţionarilor publici
nu va fi făcută în următoarele situaţii:
a) delegarea funcţionarului public;
b) suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public în condiţiile art. 94
alin. (1) lit. f), h), i) şi k) din Legea nr. 188/1999, republicată;
c) încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public în condiţiile art. 98 alin.
(1) lit. a) şi b) din Legea nr. 188/1999, republicată.
iii.Sancţiuni
ART. 35
Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs şi de soluţionare a
contestaţiilor a obligaţiei prevăzute la art. 34 alin. (2) constituie abatere disciplinară şi
se sancţionează potrivit legii.
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V.3.57 Hotărârea Guvernului nr. 1495/2008 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de CercetareDezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova, publicată în
Monitorul Oficial nr. 848 din 17 decembrie 2008
i.Conţinut
ART. 10
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la instituţia
sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivă din
această calitate.
(2) Pentru activitatea desfăşurată în calitatea de membru al consiliului de
administraţie aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de
administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al
ICMET Craiova.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte din
mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa
în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care ICMET Craiova are relaţii contractuale sau
interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care ICMET Craiova se află
în relaţii comerciale directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.58 Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor
privind formarea profesională a funcţionarilor publici publicată în Monitorul
Oficial nr. 665 din 24 septembrie 2008
i.Conţinut
ART. 24
(1) În organizarea şi derularea programelor de formare pentru funcţionarii publici,
furnizorii de formare profesională pentru administraţia publică utilizează personal
specializat, după cum urmează:
a) formatori de competenţe profesionale, certificaţi în condiţiile legii, în situaţia în
care programul de formare este organizat de un furnizor care face parte din una
dintre categoriile prevăzute la art. 22 lit. a), c) şi d);
b) personal didactic titular în învăţământul superior, în situaţia în care programul de
formare este organizat de un furnizor care face parte din categoria prevăzută la art.
22 lit. b);
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c) persoane-resursă, în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 22, dacă persoanele
prevăzute la lit. a) şi b) nu pot asigura expertiza necesară.
(2) Funcţionarii publici care participă în condiţiile legii la programe de formare în
calitate de personal specializat, conform alin. (1), se consideră a desfăşura activităţi
compatibile cu exercitarea funcţiei publice, dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) activitatea în domeniul didactic se realizează în îndeplinirea atribuţiilor autorităţii
sau instituţiei publice cu care funcţionarul public are raporturi de serviciu, conform
dispoziţiei conducătorului respectivei autorităţi sau instituţii publice, sau, după caz, se
realizează în afara programului de lucru al funcţionarului public;
b) activitatea în domeniul didactic se realizează cu respectarea regimului
conflictelor de interese şi fără a afecta interesele sau exercitarea competenţelor
autorităţii ori instituţiei publice cu care persoana în cauză are raporturi de serviciu;
c) persoanele în cauză fac dovada deţinerii calificării necesare pentru a desfăşura
activitate în calitate de personal specializat.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.59 Hotărârea Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea
Regulamentului de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea
societăţii de administrare a Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.
şi a Caietului de sarcini al licitaţiei publicată în Monitorul Oficial nr. 806 din 3
decembrie 2008
i. Conţinut
ANEXA 1
REGULAMENT
de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societăţii de
administrare a Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.
2. COMISIA DE SELECŢIE
Selecţia se efectuează de Comisia de selecţie numită prin Decizia primuluiministru nr. 67/2008, denumită în continuare CS. Competenţele CS sunt prevăzute
prin Hotărârea Guvernului nr. 959/2008.
În cursul Procedurii de selecţie, orice decizie se va lua de către CS în prezenţa şi
pe baza unei hotărâri luate prin unanimitate de membrii săi; această decizie este
obligatorie pentru FP. Dacă oricare membru al CS se abţine de la decizie (ca urmare
a unui conflict de interese sau din alt motiv), este necesară decizia în unanimitate a
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restului membrilor. Cel puţin trei (3) membri ai CS trebuie să participe la întâlnirile şi
discuţiile cu candidaţii.
Consultanţii juridici şi financiari selectaţi de FP vor fi de asemenea implicaţi în
Procedura de selecţie, după cum prevede legea şi solicită CS.
În cursul Procedurii de selecţie, CS va avea dreptul să rectifice eventuale greşeli
minore în Caietul de sarcini, respectiv în regulile de selecţie, care ar putea fi
descoperite de către CS sau ar putea fi aduse la cunoştinţa CS, şi să emită clarificări
cu privire la interpretarea şi/sau aplicarea practică a regulilor de selecţie. Astfel de
greşeli, corecturi şi clarificări vor fi obligatorii şi vor fi comunicate tuturor candidaţilor.
Fiecare membru al CS semnează, la asumarea rolului, un angajament de
confidenţialitate cu privire la informaţiile primite în cadrul desfăşurării Procedurii de
selecţie, precum şi o declaraţie de confirmare a inexistenţei vreunui conflict de
interese în raport cu Procedura de selecţie. Dacă pe parcursul Procedurii de selecţie
oricare dintre membrii CS consideră că a devenit subiectul unui conflict de interese,
acesta va declara imediat şi în întregime acest conflict de interese celorlalţi membri ai
CS, care vor înainta propunerea de încetare a mandatului respectivului membru al
CS către primul-ministru, care va decide în acest sens. Voturile eventual exprimate
ale acestui membru nu vor fi luate în considerare în scopul deciziilor CS. (…)
5. FAZELE PROCEDURII DE SELECŢIE (…)
A. Condiţii de precalificare ale Fazei I(…)
Candidatul va fi descalificat, iar oferta respectivă respinsă în toate cazurile în care
(…)
(vii) candidatul se află în conflict de interese descris în anexa nr. 1 la Caietul de
sarcini
B. Documentele de inclus în dosarul de ofertă (…)
k) o declaraţie oficială confirmând faptul că respectivul candidat nu se află într-un
conflict de interese, aşa cum cere pct. (vii) (în original sau copie
legalizată/certificată);(…)

ANEXA 5
la Caietul de sarcini
SERVICII CARE SE VOR CONTRACTA ŞI CERINŢE CONTRACTUALE
Pe durata Contractului de administrare, S.A.I. va trebui să nu aibă conflicte de
interese cu privire la administrarea corespunzătoare a FP, iar în cazul apariţiei unui
astfel de conflict de interese, S.A.I. va anunţa imediat FP. În acest scop, candidaţii
trebuie să ştie că S.A.I. nu are voie:
(i) să fie afiliată*5) a depozitarului/custodelui FP;
(ii) să fie afiliată a firmei de investiţii;
(iii) să fie în oricare altă situaţie care ar putea prejudicia/dăuna capacităţii S.A.I. de
a-şi îndeplini în mod corespunzător atribuţiile conform celor mai bune interese ale
FP, potrivit termenilor Contractului de administrare şi cerinţelor statutare;
(iv) să investească active ale FP (inclusiv, dar nu numai, numerar) în instrumente
financiare (acţiuni, obligaţiuni, instrumente derivate etc.) emise de S.A.I. sau de
afiliaţii săi.
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Pe durata Contractului de administrare, S.A.I. va anunţa orice alte conflicte de
interese existente sau potenţiale provenind din activităţile economice efectuate în
România sau în legătură cu entităţi româneşti. S.A.I. va verifica şi va declara
conflictele de interese, dacă există, provenind din alte activităţi economice din
România, pe propria sa cheltuială.
V.3.60 Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului
general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 –
2013, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 176 din 7 martie 2008
i. Conţinut
ART. 2 lit. m) - conflict de interese - reprezintă situaţia în care există legături între
structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de
evaluare şi ofertanţi sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de
acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor
realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile FEADR;
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.61 Hotărârea Guvernului nr. 1463/2008 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie
Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 804 din 2 decembrie 2008
i. Conţinut
ART. 11 din Anexa.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale de cercetaredezvoltare şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul
naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei
care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi
timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care institutul naţional
se află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
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*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.

V.3.62 Hotărârea Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Proceduriicadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru
a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice
publicată în Monitorul Oficial nr. 546 din 18 iulie 2008
i. Conţinut
ART. 2
Prezenta procedură-cadru stabileşte etapele şi modul de organizare şi derulare a
procesului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi
a serviciului public de alimentare cu energie termică.
ART. 4
În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după
cum urmează:
a) A.N.R.S.C. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice;
b) delegatar - unităţile administrativ teritoriale sau, după caz, asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre;
c) delegat - operator licenţiat de către autoritatea de reglementare competentă;
d) licitaţie publică deschisă - modalitatea prin care delegatarul organizează
delegarea gestiunii serviciilor prevăzute la art. 2;
e) ofertă - actul tehnic, economic şi juridic prin care un operator economic îşi
manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de
delegare;
f) ofertant - orice operator economic licenţiat în condiţiile legii, care a depus o
ofertă;
g) negociere directă - procedura prin care delegatarul negociază clauzele
contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi ofertanţi, în condiţiile prezentei
proceduri-cadru.
ART. 20
Sunt considerate ca fiind în conflict de interese şi nu au dreptul să fie implicate în
procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:
a) soţ/soţie, rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac
parte sau au făcut parte în ultimul an din consiliul de administraţie, organul de
conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice;
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b) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris
al unuia dintre ofertanţi sau persoane care sunt directori, membri în consiliul de
administraţie, directorat ori consiliul de supraveghere al unuia dintre ofertanţi;
c) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe
parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.
ii. Procedură
ART. 14
(1) În scopul evaluării ofertelor prezentate în cazul procedurii de licitaţie publică
deschisă şi de negociere directă delegatarul are obligaţia de a numi, prin hotărâre, o
comisie de evaluare formată din membri şi membri de rezervă.
(…)
(6) Înainte de începerea şedinţei de evaluare, membrii comisiei de evaluare sunt
obligaţi să dea o declaraţie pe propria răspundere privind compatibilitatea,
imparţialitatea şi confidenţialitatea, care se va păstra la dosarul delegării.
(7) Declaraţiile se depun la secretarul comisiei de evaluare, care le prezintă
preşedintelui acesteia.
(8) În caz de incompatibilitate sau de imposibilitate de prezentare, membrul comisiei
de evaluare aflat într-o astfel de situaţie va fi înlocuit de îndată cu unul dintre membrii
de rezervă numiţi în condiţiile alin. (1).
ART 19
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de delegare,
delegatarul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de
natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau participarea cu oferte
trucate în cadrul procedurii de delegare a gestiunii.
iii. Sancţiuni
ART. 19
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
V.3.63 Hotărârea Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de
finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind
programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008
publicată în Monitorul Oficial nr. 445 din 13 iunie 2008
i. Conţinut
ART. 1
Se aprobă Acordul de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul
Economiei şi Finanţelor, şi Fondul European de Investiţii, în valoare de 100 milioane
euro, privind programul JEREMIE în România, denumit în continuare Acord de
finanţare, împreună cu scrisoarea de costuri*), semnate la Bucureşti la 18 februarie
2008.
ART. 3
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Comitetul de investiţii are în componenţa sa 5 membri, după cum urmează:
a) preşedintele, desemnat de Ministerul Economiei şi Finanţelor;
b) un reprezentant desemnat de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale;
c) un reprezentant al mediului financiar-bancar desemnat de Ministerul Economiei
şi Finanţelor;
d) 2 experţi în domeniul finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, desemnaţi de
Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.
Acord de finanţare între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi
Finanţelor, şi Fondul European de Investiţii
5. Comitetul de investiţii
(…)
5.14. Membrii CI vor respecta standarde stricte de integritate şi se vor abţine de la
acţiuni care pot provoca un conflict de interese în descărcarea acestora de obligaţii.
*Dispoziţia de la pct. 5.14, singura care interesează, nu reglementează un anumit conflict de
interese, ci are un caracter general, de normă de trimitere.

V.3.64 Hotărârea Guvernului nr. 1377/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, cu modificările şi
completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial nr. 802 din 25 noiembrie
2009
i. Conţinut
ART. 14
Inspectorii de muncă au, în principal, următoarele obligaţii:
b) să nu deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere,
administrare sau control la persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse
controlului;
V.3.65 Hotărârea Guvernului nr. 1398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii,
Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", cu modificările
şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 816 din
27 noiembrie 2009
i. Conţinut
Anexa 1
REGULAMENT

265

de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în
Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"

ART.9
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie sau conducere ale institutelor naţionale
de cercetare-dezvoltare şi nu pot participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care
INCD URBAN-INCERC are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp
patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil sau cu care INCD URBAN-INCERC
se află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART.16
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 9 alin.
(3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare
a acestui fapt.

V.3.66 Hotărârea Guvernului nr. 1442/2009 privind înfiinţarea Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi aprobarea
regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
905/23.12.2009
i.Conţinut
Anexa nr. 2
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecţia Mediului

ART. 10
(3) Persoanele numite ca membri ai Consiliului de administraţie nu pot face parte din
mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa
în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau
interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie cei care
personal ori al/a/ale căror soţ/soţie ori rude până la gradul al doilea inclusiv sunt în
acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul

266

naţional se află în relaţii comerciale directe. În acest sens, membrii Consiliului de
administraţie vor completa o declaraţie pe propria răspundere.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
ART. 17
(3) Membrii Consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3)
şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a
acestui fapt.
V.3.67 Hotărârea nr. 22/2009 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Sud-Vest Oltenia, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
publicată în Monitorul Oficial nr. 607 din 3 septembrie 2009
i. Conţinut
ART. 1
(1) Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, denumit în continuare
Consiliul pentru dezvoltare regională, este organismul regional deliberativ, fără
personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la
nivelul regiunii de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia, în scopul coordonării
activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare
regională.
(2) Consiliul pentru dezvoltare regională îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu
obiectivele politicii regionale stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2
Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene
Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea şi Mehedinţi şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de
consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.
ART. 3
(1) Consiliul pentru dezvoltare regională alege un preşedinte şi un vicepreşedinte,
care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ; aceste funcţii sunt îndeplinite, prin
rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.
(2) În cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile, acestea vor fi
preluate de drept şi integral de către vicepreşedinte.
(3) În absenţa motivată a preşedintelui şi a vicepreşedintelui, lucrările reuniunilor
Consiliului pentru dezvoltare regională vor fi conduse de către un membru al
acestuia, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi la reuniune.
ART. 4
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Secretariatul Consiliului pentru dezvoltare regională este constituit şi este asigurat
prin personal specializat din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia, denumită în continuare Agenţie.
ART. 5
(5) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese,
precum şi a declaraţiilor de confidenţialitate atrage răspunderea membrilor Consiliului
pentru dezvoltare regională şi se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare;
membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, inclusiv preşedintele şi
vicepreşedintele acestuia, nu pot deţine această calitate şi nu pot fi realeşi pe o
perioadă de cel puţin 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin
care se constată vinovăţia acestora, potrivit art. 5 alin. (5) din Regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004.
*Dispoziţia art. 5 alin. 5 nu reglementează un anume conflict de interese, ci are caracter
general, de normă de trimitere la prevederile legale aplicabile conflictelor de interese.
ii. Procedură
ART. 5
(4) În cazul reuniunilor Consiliului pentru dezvoltare regională în cadrul cărora se
supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regională, conform
prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 315/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, membrii acestuia semnează o declaraţie de confidenţialitate
şi imparţialitate. În cazul în care unul dintre membrii Consiliului pentru dezvoltare
regională este şi reprezentantul unei autorităţi publice care a depus un proiect spre
aprobare în vederea finanţării, acesta va anunţa consiliul. La aceste şedinţe nu
participă decât membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, directorul Agenţiei şi,
eventual, salariaţi ai Agenţiei, datorită confidenţialităţii problemelor supuse aprobării.
ART. 6
(3) Membrii Consiliului pentru dezvoltare regională care nu pot participa din motive
obiective la reuniunile acestuia desemnează, prin mandat scris, un înlocuitor.
iii. Sancţiuni
ART. 5
(5) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese,
precum şi a declaraţiilor de confidenţialitate atrage răspunderea membrilor Consiliului
pentru dezvoltare regională şi se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare;
membrii Consiliului pentru dezvoltare regională, inclusiv preşedintele şi
vicepreşedintele acestuia, nu pot deţine această calitate şi nu pot fi realeşi pe o
perioadă de cel puţin 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin
care se constată vinovăţia acestora, potrivit art. 5 alin. (5) din Regulamentul-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004.
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V.3.68 Hotărârea Guvernului nr. 497/2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului
pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea
criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare
prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 419 din 23 iunie 2010
i. Conţinut
ART. 10
(1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de
membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor, prin actul administrativ de
constituire a comisiilor.
(3) Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a
contestaţiilor persoanele care au calitatea de:
a) soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi;
b) au relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre
candidaţi.
(4) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare
dintre candidaţi, de conducătorul instituţiei publice organizatoare a concursului sau
de orice altă persoană interesată. În acest caz, persoana care are competenţa de
numire a membrilor în comisia de concurs, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, va
constata situaţia de incompatibilitate şi va lua măsuri de înlocuire, în termen de două
zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să
îndeplinească condiţiile cerute.
(5) Fiecare comisie de concurs şi, respectiv, fiecare comisie de soluţionare a
contestaţiilor au un secretariat a cărui componenţă se stabileşte prin actul
administrativ de constituire a comisiilor. Această activitate se realizează de către o
persoană desemnată din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către o
persoană cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului.
ii. Procedură
*Procedura de înlocuire a membrilor comisiei este prevăzută la alin. (4) al art. 10.
iii.Sancţiuni
*Potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. (4), persoana care are competenţa de numire a membrilor în
comisia de concurs va constata situaţia de incompatibilitate şi va lua măsuri de înlocuire, în termen de
două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile
cerute.
V.3.69 Hotărârea Guvernului nr. 1013/2010 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Investigaţii şi
Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 720 din 28 octombrie 2010
i.Conţinut

269

ART. 11 (din Anexa nr. 1).
(1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din
5 persoane, al cărui preşedinte este directorul general.
(…)
(7) Directorul şi membrii consiliului de conducere trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii de
infrastructură de transport aerian, la autorităţi de reglementare sau de siguranţă
aeriană, la operatori aerieni şi la orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict
cu domeniul de activitate al CIAS;
b) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau adunarea generală a
acţionarilor ale entităţilor prevăzute la lit. a);
c) să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile prevăzute la
lit. a).
(8) Directorul şi membrii consiliului de conducere care, în momentul numirii sau pe
parcursul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la
alin. (7) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de
incompatibilitate.
ii.Procedură
*Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (8) Directorul şi membrii consiliului de conducere care, în
momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate
prevăzute la alin. (7) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de
incompatibilitate, nefiind prevăzută o procedură pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.
iii.Sancţiuni
*Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (8) Directorul şi membrii consiliului de conducere care, în
momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate
prevăzute la alin. (7) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de
incompatibilitate, nefiind prevăzută o sancţiune specifică în cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare la
ieşirea din starea de incompatibilitate.
V.3.70 Hotărârea Guvernului nr. 711/2010 privind aprobarea
Regulamentului de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de
desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau
temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
evaluare a performanţelor profesionale individuale în cazul examenului de
promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte profesionale a personalului
contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi instituţiilor sau autorităţilor aflate în subordine,
coordonare ori sub autoritate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 518
din 26 iulie 2010
i. Conţinut
ART. 8
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(1) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de
membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Preşedintele comisiei de examinare, respectiv al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor, prin actul administrativ de
constituire a comisiilor.
(3) Nu pot fi membri în comisia de examinare sau în comisia de soluţionare a
contestaţiilor persoanele care au calitatea de:
a) soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre
candidaţi;
b) au relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre
candidaţi.
(4) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare
dintre candidaţi, de conducătorul instituţiei publice organizatoare a concursului sau
de orice altă persoană interesată.
(5) Persoana care are competenţa de numire a membrilor în comisia de
examinare, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, constată situaţia de
incompatibilitate şi ia măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării,
a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile cerute.
(6) Fiecare comisie de examinare, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor,
are un secretar numit prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.71 Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,
cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României Partea I nr. 531 din 29 iulie 2010
i. Conţinut
ART. 14
(1) Membrii consiliului ştiinţific şi ai consiliului de administraţie pot primi indemnizaţii
de şedinţă de maximum 1% din salariul de bază al preşedintelui şi pot deconta
cheltuieli de transport, de cazare şi diurnă, potrivit legii.
(2) Nu pot fi membri ai consiliului de administraţie persoanele care, în mod direct sau
prin soţ/soţie ori rude de gradul I, desfăşoară activităţi sau deţin interese în societăţi
comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, conform
legii.
(3) Membrii consiliului ştiinţific sunt obligaţi să declare interesele personale pe care
le au ei, soţul, soţia, precum şi rudele de gradul I ale acestora faţă de societăţile
comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente din ţară ori
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din străinătate, înainte de numirea în funcţie şi ori de câte ori este nevoie sau intervin
modificări în relaţia cu acestea.
(4) Membrii consiliului ştiinţific care se află într-un conflict de interese faţă de una
dintre problemele dezbătute în şedinţele consiliului ştiinţific trebuie să îşi declare
formal abţinerea şi să părăsească sala de şedinţe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.72 Hotărârea Guvernului nr. 1008/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau
examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante şi
stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la
promovarea şi avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice
din subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 733 din
3 noiembrie 2010
i. Conţinut
ART. 9
(1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de
membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor, prin actul administrativ de
constituire a comisiilor.
(3) Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a
contestaţiilor persoanele care:
a) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu
oricare dintre candidaţi;
b) au relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre
candidaţi.
(4) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare
dintre candidaţi, de conducătorul instituţiei publice organizatoare a concursului sau
de orice altă persoană interesată. În acest caz, persoana care are competenţa de
numire a membrilor în comisia de concurs, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, va
constata situaţia de incompatibilitate şi va lua măsuri de înlocuire, în termen de două
zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să
îndeplinească condiţiile cerute.
(5) Fiecare comisie de concurs şi, respectiv, fiecare comisie de soluţionare a
contestaţiilor are un secretariat a cărui componenţă se stabileşte prin actul
administrativ de constituire a comisiilor. Această activitate se realizează de către o
persoană desemnată din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către o
persoană cu atribuţii în acest domeniu prevăzute în fişa postului.
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ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
V.3.73 Hotărârea Guvernului nr. 925/2010 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 648 din 17
septembrie 2010.
i.Conţinut
Anexa 1
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Energie - ICEMENERG Bucureşti
ART. 12
(...) (3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa la alte unităţi cu care INCDE - ICEMENERG are relaţii contractuale sau
interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care
personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp
administratori unici sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care INCDE ICEMENERG se află în relaţii comerciale directe.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 19
(...) (3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectă prevederile art. 12 alin.
(3) şi (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate INCDE - ICEMENERG ca
urmare a acestui fapt.
V.3.74 Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare vacante din învăţământul superior, publicată în Monitorul Oficial al
României Partea I nr. 371 din 26 mai 2011
i.Conţinut
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ART. 7 (din Anexă)
În situaţia în care, în urma câştigării unui concurs de către un candidat, una
sau mai multe persoane din instituţia de învăţământ superior urmează să se afle întro situaţie de incompatibilitate conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea
pe post şi acordarea titlului universitar de către instituţia de învăţământ superior sau
a gradului profesional de cercetare-dezvoltare poate avea loc numai după
soluţionarea situaţiei/situaţiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluţionare a
situaţiei de incompatibilitate se comunică Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, în termen de două zile lucrătoare de la soluţionare.
ART. 13
(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de
cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele
documente:
(…)
h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
(…).
ii.Procedură.
*Dispoziţiile din Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 fac referire la legislaţia primară în materie,
respectiv Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
iii.Sancţiuni
*Dispoziţiile din Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 fac referire la legislaţia primară în materie,
respectiv Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare
V.3.75 Hotărârea Guvernului nr. 655/2011 pentru stabilirea atribuţiilor,
componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare
şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 489 din 8 iulie 2011
i.Conţinut
ART. 1
(1) Coordonarea activităţii privind privatizarea societăţilor comerciale agricole care
deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu
Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, administrarea acestora
până la privatizare şi concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică şi
privată a statului, aflate în exploatarea acestora, în cadrul Agenţiei Domeniilor
Statului este asigurată de Comitetul de privatizare, concesionare şi arendare,
denumit în continuare Comitetul.
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(2) Comitetul este un organism fără personalitate juridică, care funcţionează în cadrul
Agenţiei Domeniilor Statului.
(3) Comitetul este constituit din 11 membri, dintre care unul este preşedinte, după
cum urmează:
a) 2 membri din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
b) un membru din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
c) un membru din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;
d) 3 membri din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului;
e) un membru din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor;
f) un membru din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
g) 2 membri care sunt selectaţi de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale dintre
specialişti în următoarele domenii: agricultură, economie, comerţ, bancar,
privatizarea societăţilor comerciale sau juridic.
(…)
(8) Pot fi membri ai Comitetului numai persoanele care au studii superioare în
următoarele domenii: agricultură, economie, comerţ, financiar-bancar sau juridic,
precum şi experienţă în domeniile agricol, cercetare, economic, financiar-bancar,
juridic, privatizarea societăţilor comerciale, managementul riscului sau recuperarea
datoriilor, cu respectarea prevederilor legale privind regimul incompatibilităţilor.
(…).
ii.Procedură
*Prevederile art. 1 alin. (8) din Hotărâre fac referire la dreptul comun în materie.
iii.Sancţiuni
*Prevederile art. 1 alin. (8) din Hotărâre fac referire la dreptul comun în materie.

V.3.76 Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
publicată în Monitorul Oficial nr. 221 din 31 martie 2011
i. Conţinut
ART. 1
Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, denumit în
continuare regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Anexa 1 – Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
ART 8
(1) Cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului se
constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act
administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a
concursului, în condiţiile prezentului regulament-cadru.
(2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a
contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt persoane cu pregătire şi experienţă
profesională în domeniul postului pentru care se organizează concursul.
(3) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare
în componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi un secretar.
(4) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ
de constituire a comisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor
de resurse umane ale autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului,
acestea neavând calitatea de membri.
(6) Secretarul comisiei de concurs, care poate fi şi secretar al comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, este numit prin actul prevăzut la alin. (1).
ART. 9
Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă o probitate morală recunoscută;
b) să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală
vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul;
c) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
ART. 10
(1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în
comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar,
iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.
(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de
membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
ART. 11
Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia
de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:
a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele
patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi
obiectivitatea evaluării;
b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre
candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a
contestaţiilor;
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c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care
se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.
ART. 42
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade
sau trepte profesionale a personalului contractual se aprobă prin act administrativ al
ordonatorului principal de credite.
ART. 43
(1) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului
contractual constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după
caz, şi interviu stabilite de comisia de examinare.
ART. 44
(1) Comisia de examinare desemnată prin act administrativ de către ordonatorul de
credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii
salariaţilor, va evalua candidatul în cadrul examenului de promovare în grade sau
trepte profesionale pe baza următoarelor criterii:
ART. 48
(1) Pentru soluţionarea contestaţiilor prin act administrativ al ordonatorului de credite
bugetare se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea
de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(3) Membrii din comisia de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă experienţa şi
cunoştinţele necesare în domeniul postului în care se face promovarea.
ii. Procedură
ART. 12
(1) Situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11 se sesizează de către persoana în cauză, de
oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare a concursului ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al
organizării şi desfăşurării concursului.
(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au
obligaţia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre
apariţia oricărei situaţii dintre cele prevăzute la art. 10 şi 11. În aceste cazuri, membrii
comisiei de concurs sau ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se
abţină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.
În cazul concursului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual
iii. Sancţiuni
ART 12
(3) În cazul constatării existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11 actul
de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două
zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva
situaţie cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 9.
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(4) În cazul în care oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11 se constată
ulterior desfăşurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor
desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie de
incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a
cel puţin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.
(5) În situaţia în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puţin două treimi din
numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare şi desfăşurare a
concursului se reia.

V.3.77 Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari
din România publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011
i. Conţinut
ART. 4
(1) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi
autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România, asigurând
exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, potrivit legii şi prezentului
regulament.
ART. 13
(1) Consiliul Camerei este format din 11 membri, aleşi în cadrul Conferinţei pentru o
perioadă de 3 ani, conform procedurilor aprobate de Cameră. Mandatul Consiliului
Camerei poate fi reînnoit o singură dată.
(2) Orice persoană fizică, membră a Camerei, poate fi aleasă în Consiliul Camerei,
dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
a) are capacitate deplină de exerciţiu;
b) nu a fost sancţionată disciplinar de Cameră în ultimii 5 ani anteriori datei
depunerii candidaturii;
c) nu deţine o funcţie în conducerea unui alt organism profesional naţional;
d) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise
de Cameră.
ART. 27
(1) Comisia de auditori statutari este alcătuită din 3 membri, auditori financiari activi,
membri ai Camerei, aleşi de Conferinţa ordinară. Membrii Comisiei de auditori
statutari aleg dintre ei un preşedinte.
(2) Mandatul comisiei de auditori statutari este de 3 ani şi poate fi reînnoit o
singură dată.
(3) Orice membru al Comisiei de auditori statutari poate fi revocat prin votul a
jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la Conferinţa ordinară.
(4) Revocarea se face prin vot secret, procedura putând fi declanşată prin cerere
scrisă, asumată de un număr de cel puţin 25% din numărul reprezentanţilor cu drept
de vot prezenţi la Conferinţa respectivă.
ART. 28
Comisia de auditori statutari a Camerei are următoarele atribuţii:
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a) efectuează auditul situaţiilor financiare anuale ale Camerei;
b) întocmeşte raportul anual de audit, precum şi alte rapoarte solicitate de Consiliul
Camerei, pe care le prezintă Conferinţei ordinare spre dezbatere;
c) participă la şedinţele Consiliului Camerei, fără drept de vot.
ART. 29
Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al
Camerei:
a) membrii Consiliului Camerei sau personalul salariat şi colaborator al Camerei;
b) asociaţii, angajaţii, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai
persoanelor prevăzute la lit. a).
ART. 55
(1) Auditorii financiari, membri activi ai Camerei, în exercitarea independentă a
profesiei trebuie să fie percepuţi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce
atingere principiilor de independenţă, obiectivitate şi integritate profesională.
(2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot să îşi exercite profesia în
cazul în care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot desfăşura activităţi de audit
financiar, audit intern, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe în situaţii care
prejudiciază sau care le pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenţa ori
reputaţia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul etic.
ART. 58
(1) Auditorii financiari activi trebuie să dea dovadă de integritate în toate relaţiile
profesionale, de afaceri şi personale. Integritatea implică onestitate, justeţe şi
corectitudine şi nu trebuie să fie afectată de interese de natură familială sau
personală.
(2) Auditorii financiari activi sunt obligaţi să dea dovadă de obiectivitate în
exercitarea profesiei, la evaluarea acestei cerinţe urmând a fi avute în vedere toate
considerentele relevante pentru încheierea fiecărui angajament profesional.
(3) Auditorii financiari activi trebuie să dea dovadă de independenţă în exercitarea
profesiei. Prin independenţă se înţelege exercitarea profesiei de către auditorii
financiari activi care nu au raporturi juridice de muncă sau civile ori comerciale cu
clienţii şi nu au niciun fel de alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu
aceştia, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în calitate de auditor
financiar. Independenţa nu trebuie să fie afectată în niciun caz de interese de natură
familială sau personală.
ART. 59
Pentru asigurarea respectării principiilor etice fundamentale de desfăşurare a
activităţii de audit financiar, auditorii financiari activi trebuie să se conformeze
următoarelor reguli generale:
a) să nu încheie contractul dacă în ultimii 2 ani anteriori acceptării acestuia au fost
administratori sau angajaţi ai clientului ori ai unei entităţi economice din cadrul
aceluiaşi grup;
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b) să nu încheie contractul dacă în conducerea sau în acţionariatul semnificativ al
clientului ori al unei entităţi economice din cadrul aceluiaşi grup se regăsesc rude sau
afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai auditorului financiar;
c) să nu se implice direct sau indirect în desfăşurarea activităţii financiare a
clientului, neavând dreptul să deţină acţiuni ori părţi sociale, să încheie contracte de
împrumut sau de garantare a unor împrumuturi, să încheie acte ori fapte de comerţ
ori să fi beneficiat sau să beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu
excepţia onorariilor prevăzute în contract;
d) să nu presteze pentru acelaşi client servicii de audit financiar sau alte servicii de
asigurare, în sensul dat acestor noţiuni de standardele internaţionale de audit şi
asigurare, dacă desfăşoară activităţi de contabilitate, consultanţă, fiscalitate sau alte
activităţi profesionale similare;
e) să cuprindă în contractul de audit financiar încheiat cu clientul clauza de
confidenţialitate şi eventualele condiţii speciale, adaptate de la caz la caz;
f) să respecte recomandările Camerei referitoare la eventualele limitări în timp ale
numărului contractelor care pot fi încheiate cu acelaşi client;
g) să îşi organizeze propriile proceduri şi politici de control conform standardelor
internaţionale de audit, pentru a asigura acceptarea sau continuarea în mod
corespunzător a misiunilor de audit.
ART. 72
Constituie abateri disciplinare următoarele fapte (săvârşite de membrii Camerei
Auditorilor Financiari din România – n.n.):
a) nerespectarea prevederilor Codului etic;
b) desfăşurarea activităţii de auditor financiar în condiţii care au avut ca efect
prejudicierea gravă a reputaţiei profesionale;
c) încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament, ale hotărârilor şi reglementărilor
emise de Cameră, aplicabile activităţii desfăşurate de către auditorii financiari,
persoanele juridice sau orice angajat, asociat/acţionar, administrator ori partener din
cadrul unei persoane juridice;
d) nerespectarea cerinţelor privind pregătirea profesională continuă, prevăzute în
normele emise de Cameră;
e) necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale
informaţiilor cuprinse în Registrul public;
f) încălcarea prevederilor legale referitoare la independenţă şi obiectivitate.
ii. Procedură
ART. 18
(2) Constatarea producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) se face prin
hotărâre a Consiliului Camerei.
(3) Orice loc vacant de membru al Consiliului Camerei va fi ocupat de următorul
candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit la Conferinţă,
conform procesului-verbal al comisiei de vot, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate
prevăzute în prezentul regulament.
ART. 39
(3) Încetarea calităţii de membru al Camerei se constată prin hotărâre motivată a
Consiliului Camerei şi are drept consecinţă radierea din Registrul public şi din
evidenţele Camerei.
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(4) Camera comunică în scris persoanei în cauză hotărârea de constatare a încetării
calităţii de membru al Camerei, hotărâre ce poate fi contestată, în condiţiile legii, la
instanţa competentă.
ART. 71
Camera este autoritatea competentă pentru constatarea abaterilor disciplinare,
stabilirea răspunderii disciplinare şi aplicarea sancţiunilor pentru membrii săi.
ART. 74
Acţiunea disciplinară poate fi exercitată de către Consiliul Camerei în cel mult 3 ani
de la data luării la cunoştinţă de către Cameră despre fapta săvârşită.
ART. 76
Abaterile disciplinare se constată, iar sancţiunile disciplinare se aplică de către
Consiliul Camerei.
ART. 77
(1) La şedinţele Consiliului Camerei pot participa, pe bază de convocare, numai
persoanele implicate, apărătorii acestora şi alte persoane care ar putea furniza
informaţii relevante pentru soluţionarea sesizărilor supuse soluţionării. La deliberări
participă numai membrii Consiliului Camerei.
(2) Persoanele care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai
persoanei reclamate sau ai celei care a declanşat procedura disciplinară nu au
dreptul de a participa la niciuna dintre etapele procedurii disciplinare.
ART. 78
Orice persoană care este afectată de acţiunile unui membru al Camerei poate
depune o reclamaţie la adresa acestuia. Toate faptele sau circumstanţele care sunt
de natură să atragă răspunderea disciplinară a unui membru al Camerei se reclamă
la Cameră şi se înregistrează la Registratura acesteia. Procedura disciplinară se
efectuează conform regulamentului adoptat de Cameră.
ART. 79
(1) Cercetarea faptelor reclamate se face numai după înştiinţarea în scris a
persoanei reclamate şi comunicarea către aceasta a sesizării primite.
(2) Persoana reclamată are dreptul de a prezenta explicaţii scrise. La audieri poate
fi asistată de un avocat sau de un alt auditor financiar, membru al Camerei.
(3) Refuzul nejustificat de a da curs convocării constituie o încălcare a conduitei
profesionale şi nu împiedică desfăşurarea cercetării disciplinare.
(4) Persoana convocată va fi ascultată, vor fi audiate şi alte persoane care pot
contribui la elucidarea faptelor, vor fi verificate înscrisuri şi obţinute informaţii prin
toate mijloacele prevăzute de lege.
(5) Rezultatele cercetării vor fi consemnate într-un referat care va cuprinde faptele
reclamate, poziţia celui cercetat, probele administrate, concluzii şi propunerea de
soluţionare a reclamaţiei.
ART. 80
(1) În situaţiile în care din cercetări rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru
atragerea răspunderii disciplinare, se transmite persoanei reclamate şi reclamantului
o notificare corespunzătoare. În celelalte situaţii, referatul de cercetare se înaintează
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Consiliului Camerei, împreună cu punctul de vedere al persoanei reclamate asupra
concluziilor acestuia.
(2) Referatul se supune deciziei Consiliului Camerei în şedinţa imediat următoare
celei în care acesta a fost înregistrat la Registratura Camerei.
(3) Persoana reclamată poate fi convocată de Consiliul Camerei, în vederea
audierii, după caz.
(4) Consiliul poate hotărî sancţionarea disciplinară, completarea cercetării sau
clasarea cauzei.
(5) Hotărârea se comunică persoanei reclamate şi reclamantului în termen de 15
zile de la adoptare şi devine executorie pe data expirării termenului de apel.
ART. 81
În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. c) şi d), pe
baza hotărârii de sancţionare, Camera va face menţiunile corespunzătoare în
Registrul public.
ART. 82
Hotărârile de sancţionare disciplinară pot fi contestate, în condiţiile legii, la instanţa
competentă.
iii. Sancţiuni
ART. 18
(1) Calitatea de membru al Consiliului Camerei încetează de drept în una dintre
următoarele situaţii:
a) încetarea calităţii de membru al Camerei;
b) sancţionarea disciplinară a persoanei respective;
c) absenţa nejustificată de la 4 şedinţe consecutive ale Consiliului Camerei;
d) demisia;
e) existenţa unei situaţii de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de auditor
financiar, care împiedică exercitarea mandatului de membru al Consiliului Camerei.
ART. 31
(1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de
vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt activi sau nonactivi şi persoane
juridice
(2) Este auditor financiar nonactiv persoana care a declarat această situaţie sau
nu are dreptul să exercite profesia de auditor financiar deoarece se află în una dintre
următoarele situaţii de incompatibilitate:
a) a fost sancţionată disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calităţii
de membru pe o perioadă de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament;
b) nu îndeplineşte condiţiile de obţinere a vizei anuale;
c) are atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al
altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege;
d) se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de o lege specială.
(3) Schimbarea calităţii declarate de auditor financiar activ sau nonactiv se va
comunica în scris Camerei, de către persoana în cauză, în termen de 10 zile de la
modificarea situaţiei existente anterior.
ART. 39
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(2) Calitatea de membru al Camerei încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
a) condamnarea penală definitivă pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de
auditor financiar care îl fac nedemn să exercite această calitate;
b) excluderea din profesie dispusă ca sancţiune disciplinară, în condiţiile
prezentului regulament;
c) decesul persoanei fizice, respectiv încetarea personalităţii juridice a persoanei
juridice;
d) persoana juridică nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 37 din
prezentul regulament.
ART. 46
(2) Dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar poate fi suspendat prin
hotărâre a Consiliului Camerei şi în situaţiile în care împotriva auditorului financiar s-a
pus în mişcare acţiunea penală sau s-a dispus trimiterea în judecată pentru fapte
săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar care îl fac nedemn să exercite
această calitate, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), Camera face menţiune în Registrul
public.
ART. 73
(1) Membrii Camerei pot fi sancţionaţi pentru abateri disciplinare cu:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de exercitare a activităţii de audit financiar pe o perioadă
cuprinsă între 3 luni şi 1 an. În perioada suspendării, persoana în cauză nu are
dreptul să exercite sub nicio formă activitate de audit financiar, să facă uz de
calitatea de auditor financiar şi nu are dreptul să participe la activităţile Camerei;
d) retragerea calităţii de membru al Camerei.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), odată cu aplicarea sancţiunii disciplinare
se retrage şi autorizarea de membru al Camerei.
ART. 75
Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă şi va fi luată
în considerare la aplicarea sancţiunii.
V.3.78 Hotărârea Guvernului nr. 723/2011 privind stabilirea cadrului legal
necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale
şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare publicată în Monitorul Oficial
nr. 546 din 2 august 2011
i. Conţinut
ART. 3
(1) Autoritatea competentă pentru aplicarea Regulamentului pe teritoriul României
este Ministerul Sănătăţii, denumit în continuare şi autoritate competentă.
ART. 6
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În scopul îndeplinirii prevederilor art. 15 alin. (2) lit. a) din Regulament, se înfiinţează
Comisia interministerială pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele
alimentare, organism de specialitate, fără personalitate juridică, în cadrul Consiliului
interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecţia consumatorului, denumită
în continuare Comisie.
ART. 7
(1) Comisia este alcătuită din specialişti în domeniul nutriţiei, sănătăţii publice şi
siguranţei alimentelor.
(2) Comisia are următoarea componenţă: un preşedinte desemnat de Ministerul
Sănătăţii, un vicepreşedinte desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
un vicepreşedinte desemnat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor, un secretar desemnat de autoritatea competentă şi un număr
de 7 membri, dintre care 3 membri desemnaţi de Ministerul Sănătăţii, 2 membri
desemnaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 2 membri desemnaţi de
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(3) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin comun al ministrului sănătăţii,
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al secretariatului Comisiei se aprobă
prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(5) Comisia se întruneşte, de regulă, cel puţin o dată pe trimestru sau ori de câte
ori este nevoie.
ART. 8
(1) Comisia are ca organism executiv un secretariat tehnic, care funcţionează în
cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, fără să facă parte din structura
organizatorică a acestuia; Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură doar
suportul tehnic, logistic, pentru secretariat în relaţie cu Comisia.
(2) Coordonatorul secretariatului tehnic este şi secretarul Comisiei.
(3) Membrii Comisiei au obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al
conflictelor de interese care le este aplicabil potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
*Dispoziţia art. 8 alin. 3 nu reglementează un caz special de incompatibilitate sau de conflict de
interese, ci are caracter general, trimiţând la regimul incompatibilităţilor şi conflictelor de interese
aplicabil funcţionarilor publici.

V.3.79 Hotărârea Guvernului nr. 390/2012 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al
Consiliului Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 305 din 8
mai 2012
i. Conţinut
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ART. 3
(3) Încetarea mandatului poate avea loc în situaţia demisiei, revocării de către
entitatea care a desemnat membrul în Colegiul Consultativ, decesului sau a survenirii
unei situaţii de incompatibilitate ori a încălcării obligaţiilor prevăzute la alin. (5).
(4) Membrii Colegiului Consultativ vor trebui să aducă la cunoştinţă, fără întârziere,
existenţa unor situaţii de conflicte de interese. Odată cu începerea mandatului în
cadrul Colegiului Consultativ, fiecare membru va depune o listă conţinând operatorii
economici şi asociaţiile profesionale sau de afaceri pe care le controlează direct ori
indirect, în care ocupă funcţii de conducere sau cu care se află în relaţii de
colaborare ori de muncă. Regimul incompatibilităţilor va fi detaliat prin Codul etic al
Colegiului Consultativ, elaborat de acesta şi validat de către Plenul Consiliului
Concurenţei.
(5) Membrilor Colegiului Consultativ le este interzis să solicite, să primească şi să
deţină informaţii confidenţiale, secrete de serviciu, secrete de afaceri sau secrete de
stat din actele şi dosarele Consiliului Concurenţei. Încălcarea acestei obligaţii atrage
pierderea de drept a calităţii de membru al Colegiului Consultativ.
(6) Componenţa iniţială a Colegiului Consultativ va fi confirmată de către Plenul
Consiliului Concurenţei. Ulterior, dobândirea calităţii de membru sau încetarea
mandatelor membrilor Colegiului Consultativ va fi confirmată de către majoritatea
membrilor acestuia.
ii. Procedură
Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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VI. PROFESIONIŞTI
*În cazul membrilor consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de
supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de
interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la
care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ sunt
aplicabile, pe lângă dispoziţiile prezentate în această secţiune, şi dispoziţiile Legii nr. 176/2010.
VI.1 Legi
VI.1.1 Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998
i. Conţinut
ART. 21
În registrul comerţului se vor înregistra menţiuni referitoare la:
a) donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra
fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor
în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ;
b) numele şi prenumele, cetăţenia, codul numeric personal, pentru cetăţenii
români, seria şi numărul paşaportului, pentru cetăţenii străini, data şi locul naşterii
împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul; dacă dreptul de
reprezentare este limitat la o anumită sucursală, menţiunea se va face numai în
registrul unde este înscrisă sucursala, semnătura împuternicitului/reprezentantului
fiscal va fi dată în forma prevăzută la art. 18 alin. (2) şi (3);
c) brevetele de invenţii, mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, denumirile de
origine, indicaţiile de provenienţă, firma, emblema şi alte semne distinctive asupra
cărora societatea comercială, regia autonomă, organizaţia cooperatistă sau
comerciantul persoană fizică sau asociaţie familială are un drept;
d) convenţia matrimonială, încheiată înaintea sau în timpul căsătoriei, inclusiv
modificarea acesteia, hotărârea judecătorească privind modificarea judiciară a
regimului matrimonial, acţiunea sau hotărârea în constatarea ori declararea nulităţii
căsătoriei, acţiunea sau hotărârea de constatare ori declarare a nulităţii convenţiei
matrimoniale, precum şi acţiunea sau hotărârea de divorţ pronunţate în cursul
exercitării activităţii economice;
e) hotărârea de punere sub interdicţie a comerciantului sau de instituire a curatelei
acestuia, precum şi hotărârea prin care se ridică aceste măsuri;
f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, după caz,
precum şi înscrierea menţiunilor corespunzătoare;
g) hotărârea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului
pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această
activitate;
h) orice modificare privitoare la actele, faptele şi menţiunile înregistrate.
*Înregistrările în registrul comerţului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după
caz, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, dar comerciantul este cel care are obligaţia să solicite
înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data
actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare şi să depună documentele aferente.
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ii.Procedură
ART. 46:
Sesizarea judecătorului delegat pentru aplicarea amenzilor prevăzute la art. 44 şi
45 se poate face de orice persoană interesată sau din oficiu.
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
ART. 44
(1) Dacă nu respectă dispoziţiile legii şi termenele prevăzute, comercianţii care
trebuie să ceară înmatricularea sau înscrierea unei menţiuni sau să depună
specimene de semnătură ori anumite acte vor fi obligaţi, prin încheiere pronunţată de
judecătorul delegat, la plata unei amenzi judiciare de la 50 lei la 500 lei, dacă fapta
nu constituie infracţiune.
(2) În cazul în care înmatricularea, menţiunea, depunerea specimenului de
semnătură sau a actului sunt în sarcina unei persoane juridice, amenda judiciară este
de la 500 lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune. Dacă sunt mai multe
persoane obligate la îndeplinire, amenda se aplică fiecăreia dintre ele.
ART. 48
(1) Persoana care, cu rea-credinţă, a făcut declaraţii inexacte, în baza cărora s-a
operat o înmatriculare ori s-a făcut o menţiune în registrul comerţului, se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 100 lei la 500 lei, dacă,
potrivit legii, fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
(2) Prin hotărârea pronunţată, instanţa va dispune şi rectificarea sau radierea
înmatriculării ori menţiunii inexacte.
*Nu sunt prevăzute alte sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.1.2 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 1066 din 17 noiembrie 2004;
*La înfiinţarea societăţii:
i. Conţinut
ART. 6 (2)
Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals,
înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru
infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
infracţiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei sau pentru cele prevăzute de prezenta lege, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 14
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(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o
singură societate cu răspundere limitată.
(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă
societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.
ii. Procedură
ART. 14 (3):
În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), statul, prin Ministerul Finanţelor
Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale
judecătorească a unei societăţi astfel constituită.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute alte sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
*Experţii desemnaţi la aportul în natură:
i.Conţinut
ART. 38
(1) La societăţile pe acţiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate
oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii sau la tranzacţii
conducând la acordarea autorizaţiei, operaţiuni încheiate de fondatori pe seama
societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătoruldelegat numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi
experţi din lista experţilor autorizaţi…
ART. 39
Nu pot fi numiţi experţi:
a) rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ori soţii acelora care au
constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcţiile pe care le
îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu ori o remuneraţie de la fondatori
sau de la cei care au constituit aporturi în natură;
c) orice persoană căreia, ca urmare a relaţiilor sale de afaceri, de muncă sau de
familie, îi lipseşte independenţa pentru a realiza o evaluare obiectivă a aporturilor în
natură, potrivit normelor speciale care reglementează profesia.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială
iii. Sancţiuni
ART. 56:
Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de
tribunal numai atunci când:
a) lipseşte actul constitutiv sau nu a fost încheiat în formă autentică, în situaţiile
prevăzute la art. 5 alin. (6);
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b) toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societăţii;
c) obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipseşte încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a societăţii;
e) lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a societăţii;
f) actul constitutiv nu prevede denumirea societăţii, obiectul său de activitate,
aporturile asociaţilor sau capitalul social subscris;
g) s-au încălcat dispoziţiile legale privind capitalul social minim, subscris şi vărsat;
h) nu s-a respectat numărul minim de asociaţi, prevăzut de lege.
*Fondatorii, administratorii şi cenzorii:
i.Conţinut
ART. 73^1
Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici
administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere şi ai directoratului,
cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.
ART. 79
(1) Asociatul care, într-o operaţiune determinată, are, pe cont propriu sau pe contul
altuia, interese contrare acelora ale societăţii, nu poate lua parte la nici o deliberare
sau decizie privind această operaţiune.
(2) Asociatul care contravine dispoziţiilor alin. (1) este răspunzător de daunele
cauzate societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
ART. 127
(1) Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al
unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la
deliberările privind acea operaţiune.
(2) Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele
produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
ART. 138^2
(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor
va avea în vedere următoarele criterii:
a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi
să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta
ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată
de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele
corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o
societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator,
director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin
caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al
actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este
administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate;
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i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute
la lit. a) şi d).
ART. 144^3
(1) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese
contrare intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi
administratori şi pe cenzori sau auditori interni şi să nu ia parte la nicio deliberare
privitoare la această operaţiune.
(2) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită
operaţiune, ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la
gradul al IV-lea inclusiv.
(3) Dacă prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdicţiile stabilite la alin.
(1) şi (2), referitoare la participarea, la deliberarea şi la votul administratorilor, nu sunt
aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:
a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele
menţionate la alin. (2), de acţiuni sau obligaţiuni ale societăţii;
b) acordarea de către administrator sau de persoanele menţionate la alin. (2) a
unui împrumut ori constituirea unei garanţii în favoarea societăţii.
(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) şi (2) răspunde pentru
daunele care au rezultat pentru societate.
ART. 153^8
(1) Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai
directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în consiliul de
supraveghere cu cea de salariat al societăţii.
(2) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor se pot
stabili condiţii specifice de profesionalism şi independenţă pentru membrii consiliului
de supraveghere. În aprecierea independenţei unui membru al consiliului de
supraveghere vor fi avute în vedere criteriile prevăzute la art. 138^2 alin. (2).
(3) Cu privire la drepturile şi obligaţiile membrilor consiliului de supraveghere,
dispoziţiile art. 144^1, art. 144^2 alin. (1) şi (5), ale art. 144^3, 144^4 şi 150 se aplică
în mod corespunzător.
ART. 15316
(1) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de
administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni
al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeaşi
măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât
şi persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori
membru al consiliului de supraveghere.
(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul
de administraţie sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puţin o pătrime
din totalul acţiunilor societăţii sau este membru în consiliul de administraţie ori în
consiliul de supraveghere al unei societăţi pe acţiuni ce deţine pătrimea arătată.
(3) Persoana care încalcă prevederile prezentului articol este obligată să
demisioneze din funcţiile de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului
de supraveghere care depăşesc numărul maxim de mandate prevăzute la alin. (1), în
termen de o lună de la data apariţiei situaţiei de incompatibilitate. La expirarea
acestei perioade, el va pierde mandatul obţinut prin depăşirea numărului legal de
mandate, în ordinea cronologică a numirilor, şi va fi obligat la restituirea remuneraţiei
şi a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat.
Deliberările şi deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv
rămân valabile.
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ii.Procedură
ART. 155*
(1) Acţiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor,
respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, precum şi a
cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societăţii de aceştia prin
încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate, aparţine adunării generale, care va
decide cu majoritatea prevăzută la art. 112.
(2) Adunarea generală desemnează cu aceeaşi majoritate persoana însărcinată
să exercite acţiunea în justiţie.
(3) Când adunarea generală decide cu privire la situaţia financiară anuală, poate
lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, respectiv a
membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, chiar dacă această problemă
nu figurează pe ordinea de zi.
(4) Dacă adunarea generală decide să pornească acţiune în răspundere contra
administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, mandatul acestora încetează
de drept de la data adoptării hotărârii şi adunarea generală, respectiv consiliul de
supraveghere, va proceda la înlocuirea lor.
(5) Dacă acţiunea se porneşte împotriva directorilor, aceştia sunt suspendaţi de
drept din funcţie până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.
(6) Dacă adunarea generală decide să pornească acţiune în răspundere contra
membrilor consiliului de supraveghere cu majoritatea prevăzută la art. 115 alin. (1),
mandatul membrilor respectivi ai consiliului de supraveghere încetează de drept.
Adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.
(7) Acţiunea în răspundere împotriva membrilor directoratului poate fi exercitată şi
de către consiliul de supraveghere, în urma unei decizii a consiliului însuşi. Dacă
decizia este luată cu o majoritate de două treimi din numărul total de membri ai
consiliului de supraveghere, mandatul membrilor respectivi ai directoratului încetează
de drept, consiliul de supraveghere procedând la înlocuirea lor.
*) Conform art. 18 pct. 14 şi art. 82 din Legea nr. 76/2012), cu modificările ulterioare, începând cu
data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (1 februarie 2013), la
articolul 155, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Dacă acţiunea se porneşte împotriva directorilor, aceştia sunt suspendaţi de
drept din funcţie până la rămânerea definitivă a hotărârii."
ART. 155^1*
(1) Dacă adunarea generală nu introduce acţiunea în răspundere prevăzută la art.
155 şi nici nu dă curs propunerii unuia sau mai multor acţionari de a iniţia o
asemenea acţiune, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul de a introduce o acţiune în despăgubiri, în nume propriu,
dar în contul societăţii, împotriva oricărei persoane prevăzute la art. 155 alin. (1).
(2) Persoanele care exercită dreptul prevăzut la alin. (1) trebuie să fi avut deja
calitatea de acţionar la data la care a fost dezbătută în cadrul adunării generale
problema introducerii acţiunii în răspundere.
(3) Cheltuielile de judecată vor fi suportate de acţionarii care au introdus acţiunea.
În caz de admitere, acţionarii au dreptul la rambursarea de către societate a sumelor
avansate cu acest titlu.
(4) După rămânerea irevocabilă a hotărârii instanţei de admitere a acţiunii
prevăzute la alin. (1), adunarea generală a acţionarilor, respectiv consiliul de
supraveghere, va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor şi
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membrilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, şi
înlocuirea acestora.
* Conform art. 18 pct. 15 şi art. 82 din Legea nr. 76/2012 cu modificările ulterioare, începând cu data
intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (1 februarie 2013), la articolul
155^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) După rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de admitere a acţiunii
prevăzute la alin. (1), adunarea generală a acţionarilor, respectiv consiliul de
supraveghere va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor şi
membrilor consiliului de supraveghere, respectiv al membrilor directoratului, şi
înlocuirea acestora."
iii. Sancţiuni
*Atragerea răspunderii fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor
directoratului şi consiliului de supraveghere, precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru
daune cauzate societăţii – acţiune civilă conform art. menţionate la „procedură”
ART. 275 :
(1) Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă
administratorul care:
1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art.
144^3
5. dobândeşte acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile interzise de lege.
ART. 277
(1) Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau
a păstrat însărcinarea de cenzor, contrar dispoziţiilor art. 161 alin. (2), sau persoana
care a acceptat însărcinarea de expert, cu încălcarea dispoziţiilor art. 39.
(2) Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau
expert, numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 161 alin. (2) şi ale art. 39, nu pot fi
anulate din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acele articole.
(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi fondatorul, administratorul,
directorul, directorul executiv şi cenzorul care exercită funcţiile sau însărcinările lor cu
încălcarea dispoziţiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.
ART. 280
Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani, în afară de răspunderea pentru
daunele pricinuite, prin operaţiunile sale, statului român şi terţilor, cel care exercită un
comerţ în favoarea şi pe seama unor societăţi constituite în ţară străină, în cazurile în
care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru funcţionarea acelor
societăţi în România.
ART. 280^2
Determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani.
ART. 280^3
Folosirea, cu ştiinţă, a actelor unei societăţi radiate ca urmare a neîndeplinirii
obligaţiilor prevăzute de lege sau a actelor unei societăţi create în modalitatea
prevăzută la art. 280^2, în scopul producerii de efecte juridice, constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani.
ART. 281
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Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă constituie - potrivit Codului penal sau
unor legi speciale - infracţiuni mai grave, se pedepsesc în condiţiile şi cu sancţiunile
prevăzute acolo.
ART. 282^1
Pentru infracţiunile prevăzute în prezentul titlu, acţiunea penală se exercită din
oficiu.
VI.1.3 Legea 66/1993, legea contractului de management, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 13 octombrie 1993
i. Conţinut
ART. 16
Contractul de management încetează prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat şi părţile nu l-au renegociat în
vederea prelungirii;
b) revocarea managerului în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contract;
c) renunţarea managerului la mandatul încredinţat în situaţia neasigurării condiţiilor
prevăzute în contract ori în alte situaţii întemeiate;
d) acordul părţilor;
e) intervenirea unui caz de incompatibilitate;
f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească;
g) insolvabilitate, faliment.
În cazurile de la lit. b) şi c), partea în cauză va acorda un preaviz de cel puţin 30
de zile.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială..
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte,cu excepţia încetării mandatului, se aplică, după caz,
răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
VI.1.4 Legea nr. 21/1996 - Legea concurenţei, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005
i.Conţinut
ART. 17
(1) Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial şi este format din 7
membri, după cum urmează: un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 consilieri de
concurenţă. Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei se realizează de
către Preşedintele României, la propunerea Colegiului Consultativ al Consiliului
Concurenţei, cu avizul Guvernului şi după audierea candidaţilor în comisiile de
specialitate ale Parlamentului. Respingerea unei nominalizări se poate face doar cu
condiţia prezentării motivelor pe care aceasta se bazează.
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(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenţei este de 5 ani,
acesta putând fi reînnoit o singură dată. Membrii Plenului îndeplinesc atribuţii
conform regulamentelor aprobate de către Plen sau conform delegării Preşedintelui.
(3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de concurenţă trebuie să aibă o
independenţă reală şi să se bucure de o înaltă reputaţie profesională şi probitate
civică.
(3^1) Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenţei, o persoană trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori
aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) a absolvit studii superioare dovedite cu diplomă;
e) dă dovadă de înaltă competenţă profesională în domeniul concurenţei;
f) beneficiază de o bună reputaţie;
g) are o vechime de minimum 10 ani în activităţi din domeniul economic sau
juridic;
h) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infracţiune săvârşită în împrejurări
legate de exercitarea profesiei sau alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care
legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare.
(4) Preşedintele trebuie să fi îndeplinit o funcţie de conducere cu largi
responsabilităţi, în care a făcut dovada competenţei sale profesionale şi manageriale.
(5) Calitatea de membru al Consiliului Concurenţei este incompatibilă cu
exercitarea oricărei alte activităţi profesionale sau de consultanţă, cu participarea,
directă ori prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entităţi
publice ori private sau cu deţinerea de funcţii ori de demnităţi publice, cu excepţia
funcţiilor şi activităţilor didactice din învăţământul superior, cercetare ştiinţifică şi
creaţie literar-artistică. Ei nu pot fi desemnaţi experţi sau arbitri nici de părţi şi nici de
instanţa judecătorească sau de către o altă instituţie.
(6) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei nu reprezintă autoritatea care i-a
numit şi sunt independenţi în luarea deciziilor.
(7) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei şi inspectorii de concurenţă nu pot
face parte din partide sau alte formaţiuni politice.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
ART. 17* (8)
Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurenţei încetează:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai
lungă de 60 de zile consecutive;
e) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (5) şi (7),
conform prevederilor alin. (11);
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f) prin revocare, pentru încălcarea gravă a prezentei legi şi pentru condamnare
penală, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru săvârşirea unei
infracţiuni.
(9) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei sunt revocabili, în cazul prevăzut la
alin. (8) lit. f), de către autoritatea care i-a numit. Până la rămânerea definitivă a
hotărârii judecătoreşti penale ei pot fi suspendaţi din funcţie de către aceeaşi
autoritate.
(10) În caz de vacanţă a unui loc în Plenul Consiliului Concurenţei pentru una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (8) lit. b) - f), se va proceda, conform prevederilor
alin. (1), la desemnarea şi numirea unui nou membru pentru durata rămasă din
mandat, în funcţia devenită vacantă.
(11) Membrii Consiliului Concurenţei sunt obligaţi să notifice de îndată Consiliului
survenirea oricărei situaţii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute
la alin. (5) şi (7), ei fiind de drept suspendaţi din funcţie din momentul survenirii
acestei situaţii, iar dacă situaţia se prelungeşte peste 10 zile consecutive, mandatul
încetează şi se procedează conform prevederilor alin. (9) şi (10).
* Pe lângă dispoziţia din legea specială se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.1.5 Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare
la care statul este acţionar publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 98 din 23 mai 1997
i.Conţinut
ART. 6
(4) Funcţia de membru în comisia de privatizare este incompatibilă cu calitatea de
membru în consiliul de administraţie al societăţii bancare, de director în respectiva
societate bancară sau de membru în consiliul ei de supraveghere, precum şi cu
prestarea oricărui gen de activităţi de natură a-l face dependent de potenţialii
cumpărători ai pachetelor de acţiuni oferite spre vânzare.
(5) Membrii comisiei de privatizare nu pot dobândi, prin acte între vii, acţiuni ale
societăţii bancare într-o perioadă de 3 ani după încetarea mandatului, perioadă în
care le revine şi obligaţia de a păstra secretul absolut în ceea ce priveşte faptele şi
informaţiile la care au avut acces în exercitarea funcţiei lor şi care se referă la
societatea bancară a cărei privatizare o supraveghează.
(6) Membrii comisiei de privatizare nu vor putea deţine, înainte de trecerea unei
perioade de 3 ani de la încetarea funcţiei lor, funcţia de administrator, membru în
comisia de supraveghere specială, administrator special sau membru în comitetul de
direcţie la banca comercială care a fost privatizată sau la una dintre filialele ori
sucursalele acesteia sau să exercite o activitate retribuită în această societate
bancară.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială..
iii.Sancţiuni
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*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.1.6 Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea
asigurărilor publicată în Monitorul Oficial al României nr. 148 din 10 aprilie 2000
*Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
i.Conţinut
ART. 4
(1) Punerea în executare a prezentei legi, supravegherea şi controlul respectării
dispoziţiilor sale revin Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în scopul apărării
drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este autoritatea administrativă
autonomă, de specialitate, independentă, autofinanţată, cu personalitate juridică, cu
sediul în municipiul Bucureşti, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor
prezentei legi.
(5) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este condusă de un consiliu format din
7 membri, dintre care un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.
(6) Structura organizatorică şi de personal a Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, atribuţiile de conducere, de execuţie şi de control ale personalului său se
stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare adoptate de Consiliul
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
(7) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sunt numiţi de
Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea comisiilor reunite,
respectiv Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor. Preşedintele
şi vicepreşedinţii se nominalizează pe funcţii în lista de propuneri care se supune
spre aprobare Parlamentului.
(8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se face
de pe lista comună propusă de Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi
piaţă de capital din Senat şi de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera
Deputaţilor, selectaţi exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesională.
(9) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor se face la propunerea comisiilor reunite ale Parlamentului, respectiv
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat şi
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, în şedinţa comună a
celor două Camere, dacă acesta încetează să îndeplinească condiţiile necesare
pentru exercitarea atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave,
incompatibile funcţiei sale.
(9^1) Nici un membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu va
fi schimbat din funcţie din alte motive sau prin altă procedură decât cea prevăzută la
alin. (9).
(10) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor este de 5 ani, fiecare membru putând fi reînvestit.
(11) Primii membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor fi
numiţi pentru mandate cu durate diferite, astfel încât în fiecare an să expire mandatul
unuia dintre ei.
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(16) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie şi pregătire
profesională şi o vechime de cel puţin 5 ani în activitatea financiar-bancară şi/sau de
asigurări şi reasigurări;
b) să nu fie senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic pe perioada
exercitării mandatului;
c) să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică sau privată, cu
excepţia activităţii didactice în învăţământul superior;
d) să nu fie membri în consiliile de administraţie sau în comisiile de cenzori ale
persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, sau acţionari semnificativi ai acestora, atât ei, cât şi membrii familiilor lor
până la gradul al treilea;
e) să nu fi fost declaraţi faliţi sau să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi
de asigurare sau financiar-bancare, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea şi
nu şi-a respectat obligaţiile faţă de terţi;
f) să nu aibă cazier judiciar şi fiscal;
g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele
României, preşedinţii Camerelor Parlamentului şi membrii Guvernului.
iii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială
iii. Sancţiuni
*ART. 4 alin. 17 lit. d – încetare mandat
(17) Calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea condiţiilor
prevăzute la alin. (13);
b) prin demisie;
c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor alin. (9) şi (9^1);
d) la apariţia unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele prevăzute la
alin. (16);
e) prin înlocuire, conform alin. (14).
(18) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au obligaţia să
notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariţia oricăreia dintre situaţiile de
incompatibilitate prevăzute la alin. (16); până la decizia Parlamentului membrul
Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor este suspendat de drept.
(18^1) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi
personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuţii de supraveghere, nu răspund civil
ori penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau
omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a
oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de
supraveghere.
(18^2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate
împotriva persoanelor prevăzute la alin. (18^1) se suportă de către Comisia de
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Supraveghere a Asigurărilor, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care
a căzut în pretenţii.
(19) Preşedintele este reprezentantul de drept al Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, ca autoritate administrativă autonomă, ca persoană juridică de drept
public şi în raporturi de drept comun.
(20) În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a prerogativelor preşedintelui,
reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor revine unuia dintre
vicepreşedinţii acesteia, desemnat de preşedinte.
(21) Dacă atât preşedintele, cât şi vicepreşedinţii se află în imposibilitate de
exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
va fi asigurată de decanul de vârstă dintre ceilalţi 4 membri.
(22) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor deliberează valabil în
prezenţa a cel puţin 4 dintre membrii săi, incluzând preşedintele sau, în absenţa
acestuia, unul dintre vicepreşedinţi.
(23) Hotărârile sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, iar în caz de
balotaj, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al vicepreşedintelui care
conduce dezbaterile este decisiv.
(24) Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toţi membrii Consiliului Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, membrii care au votat împotrivă şi cei absenţi putânduşi consemna opinia separată în procesul-verbal al şedinţei respective.
(24^1) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor îşi exercită
mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepţia
situaţiei în care au votat împotriva unei hotărâri şi au consemnat opinia separată în
procesul-verbal…
*Autorizarea activităţii de asigurări:
i.Conţinut şi procedură
ART. 12
(1) Cererea de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de asigurare va fi
transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în formatul şi însoţită de
documentele prevăzute de legislaţia în domeniu.
(2) În cazul în care consideră necesar, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
poate solicita informaţii suplimentare, poate desfăşura investigaţii proprii sau cu
sprijinul altor autorităţi competente ori poate să folosească informaţii provenite din
alte surse.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide asupra acordării autorizaţiei
necesare desfăşurării activităţii de asigurare sau asupra respingerii cererii de
autorizare, în termen de 4 luni de la data depunerii documentaţiei complete.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda autorizaţia menţionată la
alin. (3) în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
a) întocmirea pentru toate riscurile dintr-o clasă, iar în situaţia în care asigurătorul
doreşte să acopere numai anumite riscuri incluse în acea clasă, doar pentru acele
riscuri, a unui studiu de fezabilitate care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii
şi documente:
1. natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asigurătorul îşi propune să le
acopere;
2. metodele actuariale de calcul folosite pentru stabilirea rezervelor tehnice;
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3. principiile programului de reasigurare şi lista cu reasigurătorii, în conformitate cu
normele emise în aplicarea prezentei legi;
4. componentele fondului de siguranţă, în conformitate cu normele emise în
aplicarea prezentei legi;
5. resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor şi, în cazul asigurării
prevăzute în anexa nr. 1 lit. B clasa nr. 18, resursele de care dispune asigurătorul
pentru acordarea asistenţei;
6. primele trei exerciţii financiare, studiul de fezabilitate care va cuprinde şi:
a) estimarea cheltuielilor aferente conducerii executive şi a celor aferente funcţiilor
de conducere specifice domeniului asigurărilor;
b) estimarea primelor şi a daunelor;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) estimarea resurselor financiare necesare constituirii rezervelor tehnice şi a
marjei de solvabilitate;
7. un sistem de tehnologie a informaţiei adecvat derulării optime a activităţii de
asigurare pe care îşi propune să o practice, conform celor solicitate la pct. 1, în
conformitate cu normele privind autorizarea asigurătorilor, emise în aplicarea
prezentei legi;
b) în cazul practicării clasei de asigurări generale nr. 18 - Asigurări de asistenţă a
persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domiciliu
ori de la locul de reşedinţă permanentă, studiul de fezabilitate prevăzut la lit. a)
cuprinde, pentru această clasă, şi următoarele informaţii:
1. dovezi privind existenţa personalului calificat;
2. dovezi privind dotarea cu echipamentul tehnic adecvat;
3. reţeaua de asistenţă ce urmează a fi folosită pentru îndeplinirea obligaţiilor
aferente acestei clase de asigurări;
c) din studiul de fezabilitate prezentat rezultă că societatea dispune de marja de
solvabilitate minimă;
d) capitalul social vărsat de către solicitant în contul unei bănci autorizate de
Banca Naţională a României sau, în cazul unei societăţi mutuale, fondul de rezervă
liberă vărsat în conformitate cu prevederile legale din domeniu;
e) numele societăţii nu induce în eroare publicul;
f) societatea va desfăşura exclusiv activitate de asigurare;
g) în cazul unui asigurător străin, solicitantul trebuie să demonstreze că este legal
constituit în ţara de origine;
h) asigurătorii care solicită autorizarea pentru clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr.
1, exclusiv răspunderea transportatorului, trebuie să numească un reprezentant de
despăgubiri în fiecare stat membru.
(4^1) Condiţiile generale şi specifice ale poliţelor de asigurare, valoarea primelor
de asigurare, modul de calcul al primelor sau formularele şi alte documente pe care
un asigurător intenţionează să le utilizeze în relaţiile sale cu asiguraţii nu sunt supuse
aprobării prealabile sau informărilor sistematice.
(4^2) Având în vedere principiile de supraveghere prudenţială, Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor poate solicita, cu respectarea prevederilor alin. (4^1),
informaţii privind bazele tehnice ale calculelor privind primele şi rezervele tehnice, în
vederea verificării conformării acestora cu principiile actuariale.
(4^3) Autorităţile competente ale statelor membre vor fi consultate de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor înainte de a emite o autorizaţie de funcţionare pentru un
asigurător/reasigurător aflat în una dintre următoarele situaţii:
a) este o filială a unui asigurător/reasigurător autorizat într-un alt stat membru;

299

b) este o filială a unei societăţi de asigurare-mamă a unui asigurător/reasigurător
autorizat într-un alt stat membru;
c) este controlat de aceeaşi persoană fizică sau juridică de care este controlat un
asigurător sau reasigurător în respectivul stat membru.
(4^4) Autorităţile competente care supraveghează instituţiile de credit sau
societăţile de servicii şi investiţii financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor înainte de a emite o autorizaţie de
funcţionare pentru un asigurător/reasigurător care se află în una dintre următoarele
situaţii:
a) este o filială a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de servicii şi investiţii
financiare autorizate în Uniunea Europeană; sau
b) este o filială a unei companii de asigurare mamă a unei instituţii de credit sau a
unei societăţi de servicii şi investiţii financiare autorizate în Uniunea Europeană; sau
c) este controlat de aceeaşi persoană, fizică sau juridică, ce controlează o instituţie
de credit sau o societate de servicii şi investiţii financiare autorizată în Uniunea
Europeană.
(4^5) Autorităţile competente menţionate la alin. (4^3) şi (4^4) vor fi consultate atât
pentru evaluarea acţionarilor, cât şi a reputaţiei şi a experienţei persoanelor
semnificative implicate în conducerea unei alte entităţi din cadrul aceluiaşi grup.
(4^6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea solicita autorităţilor
competente în cauză orice informaţii considerate relevante despre acţionariatul unui
asigurător/reasigurător sau despre reputaţia şi experienţa persoanelor semnificative
ale acestuia, atât în vederea emiterii unei autorizaţii de funcţionare, cât şi în ceea ce
priveşte evaluarea permanentă a modului de desfăşurare a activităţii acelui
asigurător/reasigurător, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
(5) Pentru asigurătorii din statele terţe se adaugă următoarele cerinţe:
a) sucursalele aparţinând societăţilor de asigurare, societăţilor de reasigurare,
precum şi societăţilor mutuale cu sediul social în state terţe deţin pe teritoriul
României active în valoare de cel puţin jumătate din fondul de siguranţă prevăzut la
data autorizării pentru asigurătorii sau reasigurătorii persoane juridice române;
b) sucursalele aparţinând societăţilor de asigurare, societăţilor de reasigurare,
precum şi societăţilor mutuale cu sediul social în state terţe constituie pe teritoriul
României un depozit iniţial drept garanţie la o instituţie de credit autorizată de Banca
Naţională a României, în valoare de o pătrime din fondul de siguranţă prevăzut la
data autorizării pentru asigurătorii sau reasigurătorii persoane juridice române.
(6) Autorizaţia acordată unui asigurător de către Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor este valabilă pe întregul teritoriu al Comunităţii Europene şi al statelor
aparţinând Spaţiului Economic European, în conformitate cu dreptul de stabilire şi cu
libertatea de a presta servicii.
(7) Autorizaţia se acordă pentru toate riscurile dintr-o clasă de asigurare,
exceptând situaţia în care asigurătorul doreşte să acopere numai anumite riscuri
incluse în clasa respectivă.
(7^1) Asigurătorul care solicită autorizaţie pentru o nouă clasă de asigurări sau
extinderea la unele ori la toate riscurile acoperite de aceeaşi clasă de asigurări
trebuie să prezinte pentru aceste situaţii studiul de fezabilitate prevăzut la ART. 12
alin. (4) lit. a) - c) şi, după caz, numele persoanelor prevăzute la lit. h), precum şi alte
documente şi informaţii, în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea
prezentei legi.
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(8) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda autorizaţia pentru
grupele de clase menţionate la lit. C din anexa nr. 1, dacă asigurătorul solicită
aceasta şi îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în lege.
(9) Autorizaţia acordată pentru o clasă sau un grup de clase este valabilă şi pentru
a subscrie riscuri suplimentare dintr-o altă clasă, dacă se îndeplinesc condiţiile
prevăzute la lit. D din anexa nr. 1.
(11) Asigurătorii autorizaţi să practice asigurări de viaţă pot, de asemenea, să
primească autorizaţie pentru clasele 1 şi 2, prevăzute la lit. B din anexa nr. 1.
Asigurătorii autorizaţi să practice asigurări generale, dar numai pentru clasele 1 şi 2,
prevăzute la lit. B din anexa nr. 1, au dreptul să primească autorizaţie de funcţionare
şi pentru categoria asigurării de viaţă.
(12) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va respinge cererea de autorizare în
cazul neîndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (4) şi (5), precum şi atunci când
constată una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu prevederile legale
în vigoare;
b) din documentaţia prezentată rezultă că:
1. asigurătorul nu va desfăşura o activitate în conformitate cu prevederile prezentei
legi;
2. acţionarii şi persoanele semnificative nu îndeplinesc condiţiile şi criteriile
prevăzute de legislaţia în vigoare;
3. necesitatea asigurării unui management prudenţial al asigurătorului nu este
satisfăcută în raport cu calificarea acţionarilor şi a membrilor, în mod direct sau
indirect;
c) analiza studiului de fezabilitate indică faptul că asigurătorul nu poate asigura
realizarea obiectivelor stabilite şi în condiţii compatibile cu reglementările privind
practica prudenţială, care să protejeze în mod adecvat asiguraţii;
d) există o formă de asociere prin intermediul căreia acţionariatul, până la ultima
persoană fizică implicată, nu este adus la cunoştinţă Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor;
e) sistemul de tehnologie a informaţiei de care dispune nu este adecvat derulării
optime a activităţii de asigurare pe care îşi propune să o practice;
f) nu pot deţine, direct şi/sau indirect, calitatea de acţionar, precum şi cea de
persoană semnificativă a unui asigurător sau reasigurător persoanele nominalizate în
anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi
combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de
terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, cu modificările ulterioare, precum şi în
lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 5 din această ordonanţă de urgenţă.
(13) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va comunica solicitantului motivele
respingerii cererii de autorizare.
(14) Împotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
persoana implicată poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30
de zile de la data comunicării deciziei.
(15) Prin decizia de acordare a autorizaţiei emisă de preşedintele Consiliului
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se stabileşte data de la care asigurătorul va
începe să-şi desfăşoare activitatea.
(16) Asigurătorii şi reasigurătorii autorizaţi în conformitate cu prevederile prezentei
legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să includă în toate
documentele emise, inclusiv în corespondenţa cu terţii, codul unic alocat prin registrul
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prevăzut la art. 5 lit. r), precum şi următorul înscris: "Autorizat de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor".
(17) Toate rapoartele, informările, documentele şi solicitările asigurătorilor sau
reasigurătorilor, precum şi corespondenţa de orice fel a acestora cu Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor vor fi semnate, după caz, numai de conducerea
executivă, de conducătorul activităţii de asigurări de viaţă şi, respectiv, al activităţii de
asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, sau de persoanele
care ocupă funcţiile de conducere specifice domeniului asigurărilor.
(18) Orice împuternicire dată unei alte persoane, emisă inclusiv de acţionarii
semnificativi, direcţi ori indirecţi, de membrii consiliului de administraţie şi/sau ai
consiliului director şi/sau ai consiliului de supraveghere, după caz, al asigurătorului
sau reasigurătorului, este nulă de drept.
(19) Asigurătorii şi reasigurătorii autorizaţi în conformitate cu prevederile prezentei
legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să afişeze la toate
sediile, principale şi secundare, la loc vizibil, copii după certificatul de înmatriculare
emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor după înregistrarea în registrul
prevăzut la art. 5 lit. r).
(20) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) lit. f), asigurătorii pot desfăşura, în
conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi activitatea de administrare a
fondurilor de pensii facultative.
(21) Activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile privind desfăşurarea activităţii de
administrare a fondurilor de pensii facultative trebuie organizate, evidenţiate şi
administrate distinct de activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile aferente activităţii
de asigurare, fără posibilitate de transfer.
(22) Activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile prevăzute la alin. (21) sunt destinate
exclusiv operaţiunilor legate de fondurile de pensii facultative şi activităţi conexe.
ART. 12^1
(1) În vederea obţinerii autorizării de funcţionare, precum şi oricând pe perioada
derulării activităţii, un asigurător sau reasigurător trebuie să fie în relaţii de muncă cu
cel puţin un actuar, iar în cazul în care volumul de activitate necesită angajarea a 2
sau mai mulţi actuari, pentru aceştia se aplică, de asemenea, prevederile prezentei
legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.
(2) Obligaţiile actuarului sunt următoarele:
a) determinarea valorii rezervelor tehnice;
b) controlul activelor admise să acopere rezervele tehnice;
c) calculul primelor de asigurare;
d) calculul marjei de solvabilitate minime;
e) calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul;
f) calculul beneficiilor obţinute din fructificarea activelor admise să acopere
rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă;
g) elaborarea, certificarea şi transmiterea către Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor a raportului actuarial anual, ale cărui conţinut şi formă sunt stabilite prin
normele emise în aplicarea prezentei legi;
h) certificarea tuturor rapoartelor transmise către Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor care conţin calculele prevăzute la lit. a) - f);
i) notificarea, conform prevederilor alin. (3) şi (4), a oricăror nereguli constatate sau
a unor situaţii care indică sau conduc la încălcarea prevederilor prezentei legi şi a
normelor emise în aplicarea acesteia.
(3) Actuarul trebuie să aducă la cunoştinţă, în scris, în cel mult două zile lucrătoare
de la data constatării, consiliului de administraţie şi/sau consiliului director şi/sau
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consiliului de supraveghere, după caz, precum şi conducerii executive a
asigurătorului sau reasigurătorului, pe perioada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la
alin. (2), despre orice situaţie care indică comiterea unei încălcări a prevederilor
prezentei legi şi a normelor emise în aplicarea acesteia.
(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării persoanelor
menţionate la alin. (3), actuarul va informa Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
atât despre conţinutul notificării, cât şi despre măsurile luate de asigurător în vederea
remedierii situaţiei.
(5) Actuarul are obligaţia de a informa Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi
în cazul în care, în termen de 10 zile calendaristice de la data notificării prevăzută la
alin. (3), asigurătorul nu a întreprins nici o acţiune sau nu a iniţiat nici o măsură de
remediere a situaţiei.
(6) Persoanele menţionate la alin. (3) nu pot iniţia nici o măsură sancţionatorie la
adresa unui actuar care, în exercitarea obligaţiilor sale, se conformează prevederilor
alin. (4).
(7) Actuarul poate fi numit sau revocat numai de către consiliul de administraţie
şi/sau consiliul director şi/sau consiliul de supraveghere, după caz, al asigurătorului
sau reasigurătorului şi nu poate fi membru al unui astfel de consiliu.
(8) Numirea sau, după caz, revocarea actuarului se aduce la cunoştinţă Comisiei
de Supraveghere a Asigurărilor în termen de maximum 3 zile de la data la care s-a
adoptat hotărârea de către organul competent să ia această decizie, însoţită, în cazul
revocării, de motivarea acesteia.
(9) Organul competent, dintre cele menţionate la alin. (7), este obligat să
numească un nou actuar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data
revocării actuarului precedent.
(10) În cazul în care organul competent încalcă obligaţia prevăzută la alin. (9),
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numeşte, în termen de 10 zile calendaristice
de la expirarea termenului prevăzut la acelaşi alineat, un actuar pentru o perioadă de
maximum 6 luni.
ART. 33
(1) Intermediarii în asigurări şi în reasigurări sunt, după caz, înregistraţi la sau
autorizaţi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu
normele emise în aplicarea prezentei legi, sau la autoritatea competentă din statul
membru de origine.
(2) Asigurătorii nu pot exercita activităţi de asigurare prin intermediari neautorizaţi
şi/sau neînregistraţi, cu excepţia celor care, având o activitate profesională, alta
decât intermedierea în asigurări, intermediază contracte de asigurare care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) contractul de asigurare intermediat necesită doar cunoştinţe referitoare la riscul
acoperit prin acesta.
b) nu fac parte din categoria asigurărilor de viaţă;
c) nu acoperă riscuri de răspundere civilă;
d) sunt complementare altor produse sau servicii prestate de alt furnizor, atunci
când acesta acoperă următoarele riscuri: întreruperea activităţii, pierderea ori
deteriorarea mărfii acelui furnizor, deteriorarea sau pierderea bagajelor, alte riscuri
legate de călătoria rezervată de acel furnizor, chiar dacă contractul de asigurare
intermediat acoperă riscuri din categoria asigurărilor de viaţă ori de răspundere civilă,
dacă acesta este un risc auxiliar al riscului principal legat de acea călătorie;
e) primele anuale nu depăşesc echivalentul în lei a 500 euro şi durata contractului
de asigurare intermediat, inclusiv orice reînnoire, nu depăşeşte 5 ani.
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(3) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări sunt obligaţi să pună la dispoziţia
clienţilor, în scris, înainte de încheierea, modificarea ori reînnoirea contractului de
asigurare sau de reasigurare, cel puţin următoarele informaţii referitoare la:
denumirea (numele) intermediarului; sediul (adresa) şi registrul în care a fost înscris,
precum şi modalităţile prin care se poate verifica înscrierea; deţinerea a minimum
10% din drepturile de vot sau din capitalul unui asigurător, respectiv reasigurător,
deţinerea de către o societate de asigurare sau o societate mamă a unei anumite
societăţi de asigurare a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul
intermediarului în asigurări/reasigurări; procedurile de soluţionare amiabile sau pe
cale judecătorească a eventualelor neînţelegeri sau litigii dintre clienţi şi intermediar,
precum şi orice alte informaţii în conformitate cu prevederile normelor emise în
aplicarea prezentei legi.
(4) Primele de asigurare plătite de clienţi prin intermediari în asigurări se consideră
transferate asigurătorului la momentul plăţii; despăgubirile sau sumele asigurate
plătite de către asigurător prin intermediari se consideră ca fiind transferate clienţilor
numai în momentul încasării efective de către aceştia a sumelor/despăgubirilor
respective.
(4^1) Încasările şi plăţile făcute în numele sau în contul asiguraţilor sau
reasiguraţilor, reprezentând prime de asigurare sau de reasigurare ori despăgubiri,
de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări se derulează prin conturi
deschise la instituţiile de credit, altele decât conturile prin care îşi derulează
activitatea curentă.
(5) În caz de faliment al intermediarului în asigurări şi/sau în reasigurări, sumele
consemnate în conturile prin care se derulează încasările şi plăţile făcute în numele
sau în contul asiguraţilor ori reasiguraţilor nu pot fi utilizate la îndestularea altor
creditori decât cei menţionaţi de la alin. (4).
(6) Calitatea de agent de asigurare sau agent de reasigurare ori agent de
asigurare subordonat, persoană fizică sau juridică, precum şi cea de subagent este
incompatibilă cu cea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori de asistent în
brokeraj.
(7) Activitatea de bancassurance se desfăşoară prin agenţi de asigurare
subordonaţi în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în
aplicarea acesteia.
(8) Prin derogare de la prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea
acesteia, intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări care au formă juridică de
societate pe acţiuni trebuie să deţină capitalul social minim vărsat în conformitate cu
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi au
obligaţia de a numi în conducerea executivă cel puţin două persoane fizice.
(9) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări care au formă juridică de
societate cu răspundere limitată pot opta pentru numirea în conducerea executivă a
cel puţin două persoane fizice.
(10) Toate persoanele numite în funcţia de administrator şi/sau în conducerea
executivă trebuie să îndeplinească criteriile şi condiţiile pentru aprobarea persoanelor
semnificative ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, stabilite prin norme
emise în aplicarea prezentei legi.
(11) Orice intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări, care nu a depus la
asigurător sau reasigurător sumele încasate cu titlu de prime de asigurare sau de
reasigurare, după 30 de zile de la scadenţa prevăzută în contract, este prezumat a fi
în insolvenţă din cauza încetării plăţilor faţă de acesta.
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(12) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea introduce cerere împotriva
intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări prevăzuţi la alin. (11), pentru pornirea
procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare.
(13) Orice intermediar în asigurări, persoană fizică, care nu a depus la asigurător
sumele încasate cu titlu de prime de asigurare, după 30 de zile de la scadenţa
prevăzută în contract, va fi de îndată executat silit de către asigurător asupra
garanţiei constituite potrivit art. 34 alin. (2) lit. d), iar dacă garanţia constituită nu
acoperă prejudiciul, va fi urmărit potrivit legii asupra oricăror bunuri aparţinând
acestuia.
(14) Intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări, persoane juridice, autorizaţi ori
înregistraţi, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale normelor
emise în aplicarea acesteia, sunt obligaţi să afişeze la toate sediile, principal şi
secundare, la loc vizibil, copii după certificatul de înmatriculare emis de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, ori
după certificatul de înregistrare emis de asigurători sau reasigurători, pentru agenţii
de asigurare sau de reasigurare, persoane juridice, după înregistrarea în registrul
prevăzut la art. 34 alin. (4).
ART. 34
(1) O persoană fizică sau juridică poate desfăşura o activitate ca agent de
asigurare, dacă deţine o autorizaţie valabilă, scrisă, din partea unui asigurător,
denumită în prezenta lege contract de agent, pentru a acţiona în numele acestuia.
(2) Agentul de asigurare persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a) să aibă pregătirea profesională de specialitate şi/sau competenţele, cunoştinţele
şi aptitudinile corespunzătoare exercitării acestei activităţi, în concordanţă cu
cerinţele prevăzute în normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în
aplicarea prezentei legi;
b) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională
sau o garanţie echivalentă furnizată de un asigurător în numele căruia agentul de
asigurare lucrează sau al cărui împuternicit este, valabile pe întregul teritoriu al
Comunităţii Europene şi al statelor aparţinând Spaţiului Economic European, în
concordanţă cu cerinţele prevăzute de norme;
c) să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru
infracţiuni prevăzute de legislaţia financiar-fiscală;
d) să îndeplinească cerinţele legale în vigoare privind angajarea gestionarilor,
constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor
economici, autorităţilor sau instituţiilor;
e) să se bucure de o bună reputaţie.
(3) Agentul de asigurare persoană juridică trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de agent de asigurare, cu
excepţia prevăzută la art. 33 alin. (2);
b) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă, a cărui valoare
să reprezinte 75% din cea prevăzută la art. 35 alin. (5) lit. c);
c) să nu fi fost declarat anterior în faliment şi să nu facă obiectul unei proceduri de
reorganizare judiciară şi/sau de faliment la data solicitării autorizării;
d) să se bucure de o bună reputaţie, iar denumirea agentului să cuprindă
obligatoriu sintagma agent de asigurare;
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e) asociaţii, acţionarii semnificativi, precum şi persoanele semnificative, după caz,
să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau pentru infracţiuni
prevăzute de legislaţia financiar-fiscală;
f) conducătorul executiv să îndeplinească condiţiile privind pregătirea şi experienţa
necesare pentru a deţine această funcţie, conform normelor Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor.
(4) Asigurătorii sunt obligaţi să deschidă şi să menţină un registru, denumit
Registrul agenţilor de asigurare, în sistem computerizat şi cu arhivarea obligatorie a
tuturor modificărilor, care face parte din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi
intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, prevăzut la art. 5 lit. r). Forma şi
conţinutul acestui registru se vor stabili prin norme emise în aplicarea prezentei legi.
(4^1) După înregistrare asigurătorii sunt obligaţi să elibereze intermediarilor în
asigurări, persoane juridice, un certificat de înregistrare, iar intermediarilor în
asigurări, persoane fizice, o legitimaţie. Datele şi informaţiile care se vor trece în
aceste documente se vor stabili prin norme emise în aplicarea prezentei legi.
(4^2) Anual acest registru va fi trecut pe suport hârtie, care va fi certificat pentru
conformitate de conducerea executivă a asigurătorului sau reasigurătorului.
(4^3) Asigurătorii sunt obligaţi să înregistreze în registrul prevăzut la alin. (4), în
conformitate cu condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) şi cu cele stabilite prin norme
emise în aplicarea prezentei legi, atât agenţii de asigurare, persoane fizice şi juridice,
cu care au încheiat contracte de agent, cât şi subagenţii şi agenţii de asigurare
subordonaţi; asigurătorii vor actualiza periodic toate datele din acest registru,
conform prevederilor normelor menţionate în acest alineat.
(5) Datele înscrise în registrul agenţilor se transmit în sistem computerizat atât
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cât şi asociaţiei sau uniunii profesionale din
care face parte asigurătorul, acestea fiind permanent accesibile publicului la sediu şi
pe site-ul Internet al asigurătorului, autorităţii de supraveghere şi asociaţiei sau
uniunii profesionale sus-menţionate; aceste date se verifică periodic de către Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor.
(6) Cerinţele profesionale pe care trebuie să le îndeplinească agentul de asigurare
persoană fizică, datele care se înscriu în registrul agenţilor, obligaţiile asigurătorilor
privind supravegherea agenţilor, precum şi alte informaţii referitoare la agentul de
asigurare se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
(7) Agenţii de asigurare, persoane fizice, au dreptul să se înregistreze la camera
de muncă în a cărei rază teritorială domiciliază, pentru a beneficia de dispoziţiile
legale privind vechimea în muncă, fondurile de pensii şi de asigurări sociale.
(8) Un agent de asigurare persoană fizică sau juridică nu poate intermedia
aceleaşi clase de asigurări decât pentru un singur asigurător.
(9) Dacă un asigurat a încheiat o asigurare printr-un agent de asigurare,
asigurătorul în numele căruia acţionează agentul este răspunzător faţă de asigurat
pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare.
(10) Agenţii de asigurare, persoane fizice şi juridice, şi subagenţii înregistraţi în
conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia
sunt obligaţi să includă în toate documentele emise, altele decât cele ale
asigurătorilor de la care au mandat, inclusiv în corespondenţa proprie cu terţii, codul
unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r), precum şi următorul înscris:
"Înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor".
(11) Agenţii de asigurare şi agenţii de asigurare subordonaţi, persoane fizice şi
juridice, precum şi subagenţii sunt obligaţi să scrie pe toate documentele primite de
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la asigurătorii de la care au mandat codul unic alocat prin registrul prevăzut la art. 5
lit. r).
(12) De la data aderării agenţii de asigurare sau de reasigurare, persoane fizice ori
juridice, care doresc să desfăşoare activitatea de intermediere în asigurări sau în
reasigurări pe teritoriul altor state membre trebuie să aibă în vigoare un contract de
asigurare de răspundere civilă valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi al
statelor aparţinând Spaţiului Economic European, de aceeaşi valoare cu cea
prevăzută pentru brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare.
ART. 35*
(1) O persoană juridică poate desfăşura activitate de intermediere în asigurări
şi/sau în reasigurări, în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare, dacă
are o autorizaţie din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei, solicitantul va prezenta Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor documente din care să rezulte că va respecta
prevederile alin. (5) lit. a) - d) şi h).
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide asupra acordării autorizaţiei
necesare desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de
reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile de la
data depunerii documentaţiei complete.
(4) Prin decizia de acordare a autorizaţiei emise de către preşedintele Consiliului
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se stabileşte data de la care brokerul de
asigurare şi/sau de reasigurare va începe să îşi desfăşoare activitatea.
(4^1) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi în conformitate cu
prevederile prezentei legi şi ale normelor emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să
includă în toate documentele emise, inclusiv în corespondenţa cu terţii, codul unic
alocat prin registrul prevăzut la art. 5 lit. r), precum şi următorul înscris: "Autorizat de
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor".
(4^2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare sunt obligaţi să scrie pe toate
documentele primite de la asigurători sau reasigurători codul unic alocat prin registrul
prevăzut la art. 5 lit. r).
(5) Orice broker de asigurare şi/sau reasigurare trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) să fie persoană juridică, în a cărei denumire să fie cuprinsă obligatoriu sintagma
broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, după
caz, sau într-un limbaj uzual pentru activitatea de asigurare;
b) să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi
mai mică de 15.000 lei; această valoare va fi actualizată prin norme adoptate de
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă, a cărui valoare
trebuie să fie în concordanţă cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei
legi, care, după data dobândirii de către România a statutului de stat membru, să fie
valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi al statelor aparţinând Spaţiului
Economic European;
c^1) valoarea contractului de asigurare de răspundere civilă, prevăzut la lit. c), va fi
actualizată periodic, prin norme emise în aplicarea prezentei legi şi în conformitate cu
dispoziţiile legislaţiei europene în materie;
d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare şi/sau de
reasigurare;
e) să păstreze şi să pună la dispoziţie Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la
cerere, registrele şi înregistrările contabile care să evidenţieze şi să explice
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operaţiunile efectuate în timpul desfăşurării activităţii, incluzând informaţii asupra
contractelor de asigurare şi/sau de reasigurare încheiate şi asupra înţelegerilor cu
asigurătorii şi/sau cu reasigurătorii;
f) să se conformeze solicitărilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în ceea
ce priveşte raportările, precum şi activităţile pe care le desfăşoară, astfel cum vor fi
stabilite prin norme;
g) să nu fi fost declarat anterior în faliment şi să nu facă obiectul unei proceduri de
reorganizare judiciară şi/sau de faliment la data solicitării autorizării;
h) să aibă personal angajat care să corespundă criteriilor de calificare şi pregătire
profesională conform normelor privind cerinţele profesionale pentru intermediarii în
asigurări şi/sau în reasigurări;
i) să deschidă şi să menţină Jurnalul asistenţilor în brokeraj, ale cărui regim, formă
şi conţinut vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.
(6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor refuză o cerere de autorizare pentru
un broker de asigurare şi/sau de reasigurare în una dintre următoarele situaţii:
a) asociaţii sau acţionarii persoane fizice, precum şi persoanele semnificative,
după caz, au cazier judiciar pentru infracţiuni contra patrimoniului sau infracţiuni
prevăzute în legislaţia financiar-fiscală;
b) conducătorul executiv nu îndeplineşte condiţiile privind pregătirea şi experienţa
pentru a deţine această poziţie, în conformitate cu normele elaborate de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor;
c) numele solicitantului induce în eroare publicul;
d) solicitantul nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (5).
(7) Autorizaţia acordată unui broker de asigurare şi/sau de reasigurare poate fi
retrasă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în cazul în care:
a) aceasta constată că brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare se află în una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (6);
b) brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare nu a achitat taxele prevăzute la art.
36;.
c) nu a început să desfăşoare activitatea de broker de asigurare şi/sau de
reasigurare în termen de 6 luni de la data eliberării autorizaţiei;
d) într-o perioadă de 4 luni nu a trimis nici o raportare către Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor;
e) renunţă la activitatea de broker de asigurare şi/sau de reasigurare şi solicită în
mod expres retragerea autorizaţiei;
f) încalcă în mod repetat dispoziţiile prezentei legi şi ale normelor emise în
aplicarea acesteia.
(8) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va publica, cel puţin o dată pe an, în
Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi într-o publicaţie de largă circulaţie
lista actualizată cuprinzând brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare autorizaţi şi
orice alte informaţii pe care le va considera necesare în aplicarea prezentei legi.
(9) Un broker de asigurare şi/sau de reasigurare nu poate fi acţionar, direct sau
indirect, ori administrator la un asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de
reasigurare ori la un agent de asigurare subordonat.
(9^1) Un asigurător, reasigurător, agent de asigurare sau de reasigurare, persoană
fizică ori juridică, sau un agent de asigurare subordonat, persoană fizică ori juridică,
nu poate fi acţionar, direct sau indirect, ori administrator al unui broker de asigurare
şi/sau de reasigurare.
(10) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, sub condiţia împuternicirii primite
din partea asigurătorilor şi/sau reasigurătorilor, au dreptul să colecteze primele, să
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plătească despăgubirile în numele acestora, în moneda prevăzută în contractul de
asigurare sau de reasigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, şi să emită documentele de asigurare sau de reasigurare în numele
asigurătorului sau reasigurătorului, după caz.
(11) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare nu îşi pot desfăşura activitatea prin
agenţi de asigurare, persoane fizice sau juridice, subagenţi ori agenţi de asigurare
subordonaţi, ci numai prin personal propriu şi/sau prin asistenţi în brokeraj.
(11^1) Mandatul în brokeraj nu poate fi îndeplinit prin intermediul unui agent de
asigurare sau de reasigurare, persoană fizică ori juridică, sau printr-un subagent ori
agent de asigurare subordonat.
(11^2) Înainte de a încheia mandatul de brokeraj cu clientul, brokerul trebuie să îi
solicite un înscris din care să rezulte că acesta nu a semnat cu unul sau mai mulţi
brokeri un mandat cu acelaşi obiect.
(11^3) În cazul în care clientul se consideră prejudiciat de modul cum se
îndeplineşte mandatul de brokeraj are dreptul de a solicita modificarea prin
înţelegere amiabilă sau în cazul în care nu se ajunge la nici un acord are dreptul să
revoce mandatul. În toate cazurile de mai sus clientul trebuie să-şi argumenteze
solicitarea în scris, printr-un preaviz trimis …
(11^5) Personalul propriu al brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, care are
ca principală atribuţie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare şi/sau de
reasigurare, va fi înscris în registrul prevăzut la art. 5 lit. r), în condiţiile prevăzute prin
norme emise în aplicarea prezentei legi.
(11^6) Asistenţii în brokeraj vor fi înscrişi în Jurnalul asistenţilor în brokeraj.
(12) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare se pot asocia în uniuni
profesionale şi pot adera la uniuni internaţionale de profil, cu respectarea obligaţiilor
ce decurg din actele constitutive ale acestora.
(13) Activităţile de publicitate ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări
trebuie să respecte prevederile legale care reglementează această activitate, în
vederea protejării interesului public.
(13^1) Brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare le este interzis să facă
reclamă ori publicitate remunerată pentru produsele, activitatea sau acţiunile de orice
fel ale asigurătorilor ori reasigurătorilor.
(14) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că
activitatea de publicitate a intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări care au
sediul social ori domiciliul, după caz, în România nu respectă aceste reguli, aplică
sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. d) sau e).
(15) Toate rapoartele, documentele şi solicitările brokerilor de asigurare şi/sau de
reasigurare, precum şi corespondenţa de orice fel a acestora cu Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor vor fi semnate, după caz, numai de persoanele
semnificative.
(16) Orice împuternicire dată unei alte persoane, emisă inclusiv de administratori
sau de administratorul unic, în cazul în care acesta din urmă nu face parte din
conducerea executivă, este nulă de drept.
(17) Prin derogare de la prevederile alin. (16), când conducerea este asigurată de
o singură persoană, în cazuri bine justificate, persoanele menţionate la alin. (16) pot
împuternici o altă persoană din cadrul brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare,
pentru a duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute la alin. (15).
(18) Împuternicirea, care trebuie să indice perioada pentru care se acordă, va fi
trimisă în cel mult două zile calendaristice de la emiterea ei, spre înştiinţare, la
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
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(19) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. d), brokerii de asigurare şi/sau de
reasigurare pot intermedia, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi
produse ale fondurilor de pensii facultative.
(20) Contractul de asigurare de răspundere civilă prevăzut la alin. (5) lit. c) se
referă numai la activitatea de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări
reglementată în conformitate cu prezenta lege şi cu normele emise în aplicarea
acesteia.
*) ART. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 a fost modificat prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 117/2007.
Ulterior, art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 a fost modificat prin Legea nr.
162/2009 prin care a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007.
În noua redactare, art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 nu mai face nicio
referire la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000.
În aceste condiţii, am inclus în textul actualizat art. 35 alin. (19) în forma în vigoare înainte de
modificarea efectuată prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007.
Reproducem mai jos şi art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 în forma rezultată în urma modificării
efectuate prin art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 :
"(19) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. d), brokerii de asigurare şi/sau de
reasigurare pot desfăşura activităţi de marketing al fondului de pensii administrat
privat şi/sau al prospectului schemei de pensii facultative, cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare."
ART. 40
(1) Împotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în
conformitate cu art. 8 alin. (2), persoana fizică sau juridică în cauză poate face
plângere la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicarea
deciziei.
(2) Plângerea adresată Curţii de apel nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia,
măsurile dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
(3) Soluţionarea plângerii se face cu precădere şi de urgenţă.
ART. 41
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate oricând să decidă modificarea sau
revocarea oricăror măsuri dispuse, dacă constată că acestea nu mai sunt necesare.

ii.Sancţiuni specifice pe lângă refuzul cererii de autorizare:
ART. 39
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea, în orice mod, a normelor adoptate conform art. 8 alin. (1),
precum şi a deciziilor sau avizelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emise
potrivit art. 4 alin. (26) şi art. 8 alin. (2);
b) înmatricularea asigurătorilor sau reasigurătorilor la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului fără avizul prealabil în vederea înregistrării, emis de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor;
c) încălcarea, în orice mod, de către asigurători, reasigurători, intermediari în
asigurări şi/sau în reasigurări, Fond sau de entităţile care organizează cursuri de
calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, după caz, a dispoziţiilor art. 5 lit. b),
b^1), c), d), e), f), g), h), h^1), h^2), h^3), i), j), l), l^1) şi m), ale art. 18, ale normelor
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emise în aplicarea prezentei legi, precum şi a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de
informaţii, documente şi rapoarte;
d) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (16), (17) şi (18), art. 12^1, 12^2, 20,
20^1, art. 33 alin. (7), art. 34 alin. (4^1), (4^2) şi (4^3), art. 38^1 alin. (6), (12) şi (14),
precum şi ale cap. V, după caz;
e) nesolicitarea de către asigurător/reasigurător/broker de asigurare şi/sau de
reasigurare a aprobării sau avizului, după caz, a/al Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor pentru acţionarii semnificativi direcţi şi/sau indirecţi şi pentru persoanele
semnificative ale asigurătorilor/reasigurătorilor/brokerilor de asigurare şi/sau de
reasigurare sau, în cazul Fondului, a avizului prealabil pentru membrii Consiliului
director;
f) încălcarea, în orice mod, de către asigurător/reasigurător/broker de asigurare
şi/sau reasigurare a obligaţiilor privind ţinerea evidenţelor şi transmiterea rapoartelor
prevăzute de lege şi/sau de normele adoptate în aplicarea acesteia;
g) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 16 şi 35 şi a normelor emise în aplicarea
prezentei legi cu privire la menţinerea limitei minime a capitalului social şi, după caz,
a fondului de rezervă liberă vărsat, a marjei de solvabilitate şi, după data aderării
României la Uniunea Europeană, a fondului de siguranţă;
h) nerespectarea, în orice mod, a prevederilor art. 21 şi 22 privind constituirea şi
menţinerea rezervelor tehnice şi, respectiv, acoperirea acestora prin categoriile de
active admise;
i) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 44 alin. (2) şi ale normelor emise în
aplicarea prezentei legi privind transferul de portofoliu;
j) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor prevăzute la art. 27, 28,
28^1 şi 28^2;
k) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (3), (4), (4^1), (6), (7) şi (14), art. 34, art.
38^1 alin. (6), (12) şi (14), precum şi a normelor privind desfăşurarea activităţii
agenţilor de asigurare, a subagenţilor şi agenţilor de asigurare subordonaţi;
l) desfăşurarea activităţii de către asigurători/reasigurători/brokeri de asigurare
şi/sau de reasigurare cu încălcarea, în orice mod, a prevederilor art. 11 - 14, precum
şi ale normelor adoptate în aplicarea prezentei legi;
m) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (13), (13^1) şi (14) şi la art.
38 alin. (2) privind activitatea de publicitate şi de reclamă;
m^1) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (16), (17) şi (18);
m^2) nerespectarea obligaţiilor brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare,
prevăzute la art. 33 alin. (3), (4^1), (6), (7) şi (14), art. 35, 36, art. 38^1 alin. (6), (12)
şi (14) şi în normele emise în aplicare;
m^3) nerespectarea de către asigurători, reasigurători, brokeri de asigurare şi/sau
de reasigurare, Consiliul director al Fondului sau de conducerea entităţilor care
organizează cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională a termenelor
de transmitere sau trimiterea cu date incomplete şi eronate a rapoartelor, raportărilor,
analizelor, documentelor şi informaţiilor prevăzute de prezenta lege, de normele
emise în aplicarea ei sau prin decizii ori avize;
m^4) nerespectarea prevederilor art. 25^1 şi ale normelor emise în aplicarea
acestuia de către Consiliul director al Fondului;
m^5) nerespectarea de către conducerea entităţilor care organizează cursuri de
calificare, pregătire şi perfecţionare profesională şi/sau de către lectori a prevederilor
art. 38^1 alin. (6), (9), (12) şi (14) şi ale normelor emise în aplicarea prezentei legi;
n) desfăşurarea de către asigurători sau reasigurători a activităţii de asigurare, de
reasigurare sau de bancassurance prin intermediari neautorizaţi, neavizaţi şi/sau
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neînregistraţi potrivit legii sau fără calificarea şi pregătirea profesională
corespunzătoare;
o) neîndeplinirea ori îndeplinirea în mod defectuos a obligaţiei de ţinere a
registrului agenţilor de asigurare sau a jurnalului asistenţilor în brokeraj, după caz,
potrivit legii şi normelor emise în aplicarea acesteia;
p) neîndeplinirea de către asigurători sau reasigurători, în orice mod, a obligaţiei
privind supravegherea agenţilor de asigurare, prevăzută de art. 20 alin. (3) lit. b) şi de
normele date în aplicarea prezentei legi;
q) efectuarea oricăror modificări ale documentelor şi/sau ale condiţiilor pe baza
cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, fără avizul prealabil al Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor;
r) desfăşurarea activităţii de către intermediarii în asigurări şi/sau în reasigurări
fără îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor profesionale prevăzute de prezenta lege şi
de normele date în aplicarea acesteia;
s) nerespectarea prevederilor art. 47^1 alin. (1) şi (3);
t) nerespectarea prevederilor art. 24^1 alin. (2) şi a normelor emise în aplicarea
prezentei legi;
u) nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (8^1).
(3) Săvârşirea cu intenţie sau din culpă, prin comisiune sau omisiune, a vreuneia
dintre faptele prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu:
a) avertisment scris;
b) limitarea operaţiunilor;
c) amendă aplicabilă: asigurătorilor/reasigurătorilor, de la 5.000 lei la 100.000 lei;
intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, de la 2.500 lei la 50.000 lei; agenţilor
de asigurare, persoane fizice, subagenţilor şi agenţilor de asigurare subordonaţi,
persoane fizice, de la 500 lei la 1.000 lei; conducătorilor entităţilor care organizează
cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, de la 1.000 lei la 10.000
lei; membrilor consiliului de administraţie şi/sau directoratului şi/sau ai consiliului de
supraveghere, ai conducerii executive, ai conducătorilor activităţilor de asigurări de
viaţă şi de asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, ai
persoanelor desemnate în funcţii de conducere specifice domeniului asigurărilor,
care vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, conducătorului sau,
după caz, conducerii executive a intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări,
persoane juridice şi membrilor Consiliului director al Fondului, de la 2.500 lei la
50.000 lei;
c^1) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al
acţionarilor semnificativi;
c^2) amendă aplicabilă oricărei persoane care utilizează denumirile de asigurător,
reasigurător, broker de asigurare şi/sau de reasigurare, agent de asigurare sau de
reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau derivatele acestora,
fără a avea autorizaţie emisă sau fără a fi înregistrată la Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, de la 10.000 lei până la 100.000 lei, pentru persoanele juridice, şi de la
5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele fizice;
c^3) interzicerea liberei alocări a activelor din România ale unui
asigurător/reasigurător;
d) interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activităţii de asigurare şi/sau
de reasigurare, parţială sau totală, pentru asigurători şi/sau reasigurători, pentru una
sau mai multe categorii de asigurări, iar pentru brokerii de asigurare şi/sau de
reasigurare, interzicerea temporară sau definitivă a activităţii definite la ART. 2 lit. C
pct. 56 şi 57;
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e) retragerea autorizaţiei asigurătorilor, reasigurătorilor sau brokerilor de asigurare
şi/sau de reasigurare, retragerea aprobării pentru persoanele semnificative ale
asigurătorilor, reasigurătorilor, brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare şi, după
caz, retragerea avizului, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protecţie a
victimelor străzii, revocarea unui membru sau a întregului Consiliu director al
Fondului, revocarea aprobării acordate entităţilor care organizează cursuri de
calificare, pregătire şi perfecţionare profesională şi/sau lectorilor, dispunerea către
asigurători, reasigurători şi brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agenţilor de
asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagenţilor, a agenţilor de asigurare
subordonaţi sau a asistenţilor în brokeraj din registrele speciale în care aceştia au
fost înregistraţi, precum şi retragerea aprobării pentru entităţile şi/sau persoanele
menţionate la art. 5 lit. h^3).
(4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată cumulativ cu oricare dintre sancţiunile
prevăzute la alin. (3) lit. d) şi e).
(5) Decizia de sancţionare este semnată de preşedintele Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor şi produce efecte la data comunicării sale persoanei
sancţionate.
(6) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de circumstanţele personale şi
reale ale săvârşirii faptei şi de conduita făptuitorului.
(7) În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică
amenda prevăzută pentru contravenţia cea mai gravă.
(8) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendă penală de la 20.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON) fapta oricărei persoane
constând în desfăşurarea activităţii de asigurare în/din România fără autorizarea
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum şi desfăşurarea activităţii fără
înscrierea în Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări
şi/sau în reasigurări.
(8^1) Se interzice oricărei persoane care nu are autorizaţie emisă sau nu este
înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să utilizeze denumirile de
asigurător, reasigurător, broker de asigurare şi/sau de reasigurare, agent de
asigurare sau de reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau
derivatele acestora, în legătură cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia
cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege sau printr-un
acord internaţional, sau când, din contextul în care sunt folosite aceste cuvinte,
rezultă neîndoielnic că nu este vorba de activităţi de asigurare, de reasigurare sau de
intermediere în asigurări şi/sau în reasigurări.
(8^2) În orice formă de publicitate, acte oficiale, contracte ori alte asemenea
documente, iniţialele, sigla, emblema sau alte elemente de identificare a unui
asigurător, reasigurător sau intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări care
funcţionează în România ori care sugerează o legătură cu aceasta pot fi utilizate
numai de către şi în legătură cu o subunitate a acelei entităţi, inclusiv în denumirea
acesteia.
(8^3) În scopul exercitării activităţilor specifice, entităţile străine pot utiliza pe
teritoriul României denumirea pe care o utilizează şi în ţara de origine. În situaţia în
care există posibilitatea unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări
corespunzătoare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate să solicite ca
numele asigurătorului, reasigurătorului sau intermediarului în asigurări şi/sau în
reasigurări respectiv să fie însoţit de o menţiune explicativă în limba română.
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(9) Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de prezenta lege se prescrie
în termen de 6 luni de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 24 de luni de la
data săvârşirii acesteia.
(10) Amenzile contravenţionale stabilite prin lege şi aplicate de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 50%, iar
diferenţa se face venit la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
(12) În vederea asigurării transparenţei şi aplicării unitare a măsurilor sancţionatorii
prevăzute la acest articol, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va emite norme în
aplicarea prezentei legi privind gradualizarea măsurilor sancţionatorii. Măsurile
sancţionatorii trebuie să fie proporţionale cu gradul de pericol social al faptei
săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită, de modul şi
mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi
de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în
referatul de constatare/procesul-verbal.

i.

Procedură pentru incompatibilităţi

*Nu este prevăzută o procedură specială.
ii.

Sancţiuni

*Dacă nu sunt întrunite cerinţele pentru sancţiunile speciale menţionate anterior se aplică, după caz,
răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
VI.1.7 Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 582 din 30 iulie 2004
i.

Conţinut

ART. 33 - Consiliul de administraţie
(2) Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României este compus din 9
membri, astfel:
a) un preşedinte, care este şi guvernator al Băncii Naţionale a României;
b) un vicepreşedinte, care este şi prim-viceguvernator;
c) 7 membri, dintre care 2 sunt şi viceguvernatori, iar ceilalţi 5 membri nu sunt
salariaţi ai Băncii Naţionale a României.
ART. 34 - Incompatibilităţi şi conflicte de interese
(1) Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României nu pot fi
deputaţi ori senatori, sau membri ai unui partid politic şi nu pot face parte din
autoritatea judecătorească sau din administraţia publică.
(2) Începând cu data aderării României la Eurosistem, membrii Consiliului de
administraţie al Băncii Naţionale a României, implicaţi în exercitarea atribuţiilor legate
de Sistemul European al Băncilor Centrale, nu pot avea alte funcţii care se pot afla în
conflict de interese cu obligaţiile ce le revin, în calitate de membri ai consiliului.
(3) Membrii consiliului de administraţie şi salariaţii cu funcţii de conducere ai Băncii
Naţionale a României sunt supuşi regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de
interese prevăzut de lege.
(4) Membrii consiliului de administraţie se dedică exclusiv exercitării atribuţiilor lor,
cu posibilitatea desfăşurării de activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică.
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ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială..
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.1.8 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I M. Of. 359 din 21 aprilie 2006
i.

Conţinut

ART. 17
(1) Comitetul creditorilor are următoarele atribuţii:
a) să analizeze situaţia debitorului şi să facă recomandări adunării creditorilor cu
privire la continuarea activităţii debitorului şi la planurile de reorganizare propuse;
b) să negocieze cu administratorul judiciar sau cu lichidatorul care doreşte să fie
desemnat de către creditori în dosar condiţiile numirii şi să recomande adunării
creditorilor astfel de numiri;
c) să ia cunoştinţă despre rapoartele întocmite de administratorul judiciar sau de
lichidator, să le analizeze şi, dacă este cazul, să facă contestaţii la acestea;
d) să întocmească rapoarte, pe care să le prezinte adunării creditorilor, privind
măsurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator şi efectele acestora şi să
propună, motivat, şi alte măsuri;
e) să solicite, în temeiul art. 47 alin. (5), ridicarea dreptului de administrare al
debitorului;
f) să introducă acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial,
făcute de debitor în dauna creditorilor, atunci când astfel de acţiuni nu au fost
introduse de administratorul judiciar sau de lichidator.
(2) Comitetul creditorilor se întruneşte lunar şi, la cererea administratorului judiciar
sau a lichidatorului, după caz, ori a cel puţin 2 dintre membrii săi, ori de câte ori este
necesar.
(3) Deliberările comitetului creditorilor vor avea loc în prezenţa administratorului
judiciar/lichidatorului şi vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va reţine pe
scurt conţinutul deliberărilor, precum şi hotărârile luate.
(4) Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul
numărului de membri ai acestuia.
(5) Dacă un membru al comitetului creditorilor se află, datorită interesului propriu,
în conflict de interese cu interesul concursual al creditorilor participanţi la procedură,
acesta se va abţine de la vot.
ART. 19
(9) Este interzis administratorului judiciar, sub sancţiunea revocării din funcţie şi a
reparării eventualelor prejudicii cauzate, să diminueze, în mod direct sau indirect,
valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.
ii.

Procedură
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*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Sancţiunea din art. 19 – revocarea din funcţie - se coroborează cu dispoziţiile din OUG nr.
86/2006.
Nu sunt prevăzute alte sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.1.9 Legea nr. 335/2007 - Legea camerelor de comerţ din România,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 836 din 6 decembrie 2007 cu
modificările şi completările ulterioare
i.

Conţinut

ART. 19
Conducerea executivă a camerei judeţene, precum şi angajaţii au interdicţia de a
avea interese economice care să intre în conflict de interese cu scopul camerei
judeţene respective.
ART. 36
(1) Adunarea generală alege preşedintele dintre membrii colegiului de conducere,
conform prevederilor statutului.
(2) După constituire, colegiul de conducere alege dintre membrii săi, conform
prevederilor statutului propriu, 4 vicepreşedinţi.
(3) Mandatul preşedintelui şi vicepreşedinţilor este de 5 ani şi poate fi reînnoit o
singură dată.
(4) Alegerea membrilor colegiului, a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin
vot secret.
(5) Funcţia de preşedinte al Camerei Naţionale este incompatibilă cu cea de
preşedinte al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional.
ii.

Procedură

*Nu este prevăzută o procedură specială..
iii.

Sancţiuni

*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.2 Ordonanţe
VI. 2.1. Ordonanţa Guvernului nr. 10/1992 pentru aprobarea Statutuluicadru al Fondului Proprietăţii Private publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
208 din 26 august 1992;
i.

Conţinut

Statutul cadru al Fondului Proprietăţii Private
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Pct. 6.7.
Membrii Consiliului de administraţie al fiecărui Fond al Proprietăţii Private nu pot
face parte, în acelaşi timp:
a) din Consiliul de administraţie al altui Fond al Proprietăţii Private sau din Consiliul
de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat;
b) din consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale din al cărei capital
social s-a atribuit iniţial respectivului fond o cotă de 30% şi nici nu pot interveni în
administrarea acestor societăţi, cu orice titlu.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI. 2.2. Ordonanţa de urgenţă nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997
i.

Conţinut

Anexa 1 - Statutul Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti:
ART. 18
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele care, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi
cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt,
în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu
acelaşi profil de activitate; sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.
Consiliul de administraţie poate forma un comitet de direcţie.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit prevederilor Legii
nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 21
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa
prevederilor art. 18 ultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude
sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţii administratorilor, cei care
primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o
remuneraţie de la administratori sau de la societatea comercială.
ii.

Procedură

*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.

Sancţiuni

*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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VI. 2.3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea
unor active ale statului republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
948 din 24 decembrie 2002
i.Conţinut
ART. 35
(1) A.V.A.S. nu poate încheia contracte de natura celor prevăzute la ART. 14 şi nu
poate înstrăina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse
valorificării, prin contracte cu:
a) debitorii cedaţi ori fidejusorii acestora;
b) foştii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul A.V.A.S. ca urmare a
parcurgerii de către aceasta ori de către bancă a unor proceduri de executare silită
sau de realizare a garanţiilor reale;
c) soţul/soţia, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor
prevăzute la lit. a) şi b) sau, după caz, acţionarii, administratorii şi directorii
persoanelor juridice aflate în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b);
d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) şi b);
e) membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare, membrii Comitetului de
coordonare a restructurării şi salariaţii A.V.A.S.
(2) Contractele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.
ART. 36
Persoanele prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) - d) sunt incompatibile cu calitatea
de salariat al A.V.A.S.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
ART. 35 alin. 2
Contractele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) sunt nule de drept.
*Nu sunt prevăzute alte sancţiuni distincte pentru incompatibilităţi, se aplică, după caz, răspunderea
disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
VI. 2.4. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 171/2002 privind înfiinţarea
Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei
şi Resurselor, publicată în: Monitorul Oficial nr. 900 din 11 decembrie 2002
i.

Conţinut

Anexa 2 - Statutul Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A.:
ART. 15
(1) Societatea Comercială "Melana IV" - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie compus din 5 membri.
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(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani
şi pot fi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor.
(3) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul Societăţii Comerciale
"Melana IV" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a
unei treimi din numărul membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament de organizare şi funcţionare şi a reglementărilor legale în vigoare.
(6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(7) Preşedintele numeşte un secretar care să nu fie membru al consiliului de
administraţie şi care va redacta procesul-verbal al fiecărei şedinţe.
(8) Conducerea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. este asigurată de
directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(11) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(13) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al Societăţii Comerciale
"Melana IV" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea
anumitor probleme.
(14) În relaţiile cu terţii Societatea Comercială "Melana IV" - S.A. este
reprezentantă de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de
consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(15) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societăţii
Comerciale "Melana IV" - S.A.
(16) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de Societatea Comercială "Melana IV" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din
infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut
sau pentru greşeli în administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii ei vor
putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
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(19) Nu pot fi directori ai Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. persoanele care
sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
ART. 17
(1) Gestiunea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. este controlată de acţionari
şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul
dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, conform
prevederilor legale în vigoare.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul
dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A., la
situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A., a situaţiei financiare anuale şi a
contului de profit şi pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport
scris;
c) la lichidarea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. controlează operaţiunile de
lichidare;
d) prezintă adunării generale extraordinare a acţionarilor punctul lor de vedere la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A.
sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale prezentului statut să fie îndeplinite de
administratori şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A. şi iau
decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea Societăţii Comerciale "Melana IV" - S.A., sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
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(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor de urgenţă, în condiţiile
legii, care va proceda la numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală
extraordinară a acţionarilor, potrivit legii.
ii.

Procedură

*Nu este prevăzută o procedură specială...
iii.

Sancţiuni

*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.2.5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din
România” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3
octombrie 2003
i. Conţinut
Anexa 1 - Statutul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România - S.A.
ART. 18 alin. 11:
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, ele
personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi
timp patroni sau asociaţi în societăţi comerciale cu acelaşi profil sau care sunt în
relaţii comerciale directe cu C.N.A.D.N.R.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
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iii.

Sancţiuni

*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.2.6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind
supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare
şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a
societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar,
aprobată prin Legea nr. 152 din 1 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 388 din 8 iunie 2007
i.Conţinut
ART. 19
Concentrările de riscuri şi tranzacţiile intragrup sunt supuse supravegherii
exercitate de coordonator, care va urmări în mod deosebit riscul eventual de
contaminare în cadrul conglomeratului financiar, riscul de conflict de interese, riscul
de eludare a regulilor sectoriale, precum şi nivelul sau volumul riscurilor.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială..
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI. 2.7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile
de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 480 din 18 iulie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 110
(1) În afară de condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la
administratorii sau, după caz, la membrii consiliului de supraveghere, o persoană nu
poate fi aleasă în consiliul de administraţie sau, după caz, în consiliul de
supraveghere al unei instituţii de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul
său în următoarele situaţii:
a) persoana îndeplineşte o altă funcţie în cadrul instituţiei de credit în cauză, cu
excepţia cazului în care, în cazul sistemului unitar, este şi director al acesteia;
b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere
aprobarea de a exercita responsabilităţi de administrare şi/sau conducere într-o
instituţie de credit, o instituţie financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau
o altă entitate care desfăşoară activitate în sectorul financiar ori a fost înlocuită din
funcţia exercitată în astfel de entităţi din motive care îi pot fi imputate;
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c) îi este interzis, printr-o dispoziţie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie
a unei alte autorităţi, să exercite responsabilităţi de administrare şi/sau conducere
într-o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfăşoare activitate în unul
dintre domeniile specifice acestor entităţi.
(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi directorilor
care nu sunt membri ai consiliului de administraţie şi, după caz, membrilor
directoratului.
ART. 240^5
(1) Pentru exercitarea atribuţiilor administratorului special, Banca Naţională a
României poate desemna una sau mai multe persoane fizice ori o persoană juridică,
care poate fi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
(2) Hotărârea Băncii Naţionale a României privind instituirea administrării speciale
cuprinde nominalizarea persoanelor desemnate în calitate de administrator special,
obiectivele şi atribuţiile specifice, care se stabilesc în conformitate cu dispoziţiilor
prezentei ordonanţe de urgenţă, remuneraţia administratorului special, nivelul permis
al cheltuielilor ce pot fi angajate în îndeplinirea atribuţiilor şi orice alte condiţii
considerate importante de către Banca Naţională a României.
(3) La desemnarea persoanelor potrivit alin. (2), Banca Naţională a României
trebuie să aibă în vedere următoarele:
a) persoana fizică în cauză sau, în cazul persoanei juridice, persoanele fizice care
sunt împuternicite să asigure reprezentarea acesteia nu trebuie să se afle în vreuna
dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 110, nu trebuie să fie debitor sau
creditor al instituţiei de credit sau persoană aflată în legături strânse cu aceasta;
b) persoanele fizice prevăzute la lit. a), precum şi persoanele care asistă
administratorul special în îndeplinirea atribuţiilor sale trebuie să aibă o bună
reputaţie, calificare şi experienţă profesională corespunzătoare şi să fie
independente, sens în care sunt avute în vedere criteriile prevăzute de Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru desemnarea administratorului independent.
(4) Dacă mai multe persoane fizice sunt desemnate să exercite atribuţiile
administratorului special, hotărârea Băncii Naţionale a României trebuie să prevadă
repartizarea competenţelor între aceste persoane şi modalitatea de coordonare şi
subordonare a acestora.
(5) Banca Naţională a României poate înlocui persoanele desemnate să exercite
atribuţiile administratorului special, dacă acestea nu acţionează în conformitate cu
prevederile legii şi cu reglementările aplicabile ori cu instrucţiunile şi dispoziţiile date
de Banca Naţională a României sau în cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile
prevăzute la alin. (3).
(6) Toate cheltuielile legate de administrarea specială, inclusiv cele efectuate de
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în desfăşurarea activităţii de
administrare specială, se suportă de instituţia de credit supusă acestei măsuri. Dacă
una sau mai multe persoane din rândul salariaţilor Băncii Naţionale a României sunt
desemnate să exercite atribuţiile administratorului special, cheltuielile cu retribuirea
acestora se suportă de Banca Naţională a României.
ART. 373
(1) Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al casei
centrale este format din membri aleşi de adunarea generală din rândul persoanelor
propuse de reprezentanţii cooperativelor de credit afiliate. Deosebit de alte
incompatibilităţi şi interdicţii prevăzute de lege, o persoană nu poate exercita
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concomitent responsabilităţi de administrare şi/sau conducere la casa centrală şi la o
cooperativă de credit.
(2) În afara atribuţiilor prevăzute de legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale,
consiliul de administraţie sau, după caz, directoratul casei centrale are şi următoarele
atribuţii în ceea ce priveşte reţeaua de cooperative de credit afiliate:
a) aprobă sau respinge afilierea cooperativelor de credit;
b) aprobă, în prealabil, modificările în situaţia cooperativelor de credit din reţea,
altele decât cele supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României potrivit
prezentului titlu, în conformitate cu reglementările-cadru;
c) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea numărului minim de
cooperative de credit afiliate;
d) aprobă reglementările-cadru şi modificările actului constitutiv-cadru;
e) stabileşte şi supune spre aprobare adunării generale situaţia financiară
agregată întocmită la nivelul reţelei cooperatiste;
f) stabileşte şi aprobă reglementările-cadru pentru exercitarea atribuţiilor pe linia
supravegherii cooperativelor de credit afiliate şi decide cu privire la măsurile care
trebuie întreprinse cu privire la cooperativele de credit afiliate, şi dacă este cazul
asupra propunerii de sancţiuni, în cazul nerespectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe
de urgenţă şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.
(3) Atribuţiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi delegate de către consiliul de
administraţie directorilor.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.2.8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008
i.Conţinut
ART. 19
(1) PFA îşi desfăşoară activitatea folosind în principal forţa de muncă şi aptitudinile
sale profesionale. Ea nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică
titular al unei întreprinderi individuale.
(2) PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobândit şi autorizarea ca
întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale, cu respectarea
dispoziţiilor cap. II şi ale art. 21.
ART. 28
(1) Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei
familii.

324

(2) Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor
întreprinderi individuale. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al
unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt
domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea
familială.
(3) Membrii unei întreprinderi familiale sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor
sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
ART. 40
(1) În situaţia în care autorităţile publice competente constată că nu mai sunt
îndeplinite condiţiile de desfăşurare a activităţii care au stat la baza autorizării
funcţionării şi aplică sancţiuni contravenţionale complementare, notifică oficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul unde este declarat sediul
profesional al persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii
familiale sancţionate.
*Nu sunt prevăzute alte sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI. 2.9. Ordonanţa nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de
garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010
i.

Conţinut

ART. 28
(1) Fondul este administrat de un consiliu de administraţie format din 7 membri.
(2) Consiliul de administraţie este compus din:
a) 3 membri numiţi de Banca Naţională a României, dintre care unul va fi numit
preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului;
b) 2 membri numiţi de Asociaţia Română a Băncilor;
c) un membru numit de Ministerul Finanţelor Publice;
d) un membru numit de Ministerul Justiţiei.
(3) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului sunt numiţi pentru un mandat
de 3 ani, care poate fi reînnoit.
(4) Membrii consiliului de administraţie ale căror mandate au expirat vor rămâne în
funcţie până la numirea succesorilor lor.
(5) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului poate fi înlocuit, în caz de
absenţă sau de imposibilitate temporară de a participa, de un membru al consiliului
de administraţie numit de el sau, în absenţa acestei numiri, de cel mai în vârstă
membru al consiliului de administraţie.
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(6) În caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitivă de exercitare a
mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administraţie al Fondului,
numirea înlocuitorului se face în condiţiile alin. (2) pentru durata rămasă a
mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice
împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.
(7) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului primesc o indemnizaţie în limita
a 20% din salariul directorului Fondului.
ART. 29
Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să fie rezidenţi în România,
licenţiaţi în domeniul economic sau juridic, cu o bună reputaţie şi onorabilitate şi cu
experienţă profesională de minimum 5 ani în domeniul financiar-bancar, să nu li se fi
retras în ultimii 5 ani aprobarea de conducători, în cazul celor care au fost numiţi
anterior conducători de instituţii financiare.
ART. 30
(1) Membrii consiliului de administraţie:
a) nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;
a^1) nu trebuie să deţină în cadrul vreunei instituţii de credit calitatea de angajat
sau director, membru al consiliului de administraţie, comitetului de supraveghere ori
directoratului, după caz;
b) nu trebuie să fi fost declaraţi faliţi;
c) nu trebuie să aibă cazier judiciar.
(2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului nu pot participa la luarea
deciziilor privind o instituţie de credit în cadrul căreia o persoană cu care aceştia se
află în una dintre relaţiile enumerate la alin. (1) lit. a) deţine una dintre calităţile
menţionate la art. 108 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 43
Membrii Consiliului de administraţie al Fondului, salariaţii Fondului, precum şi
celelalte persoane angajate de către Fond au obligaţia de a nu dezvălui secretul
profesional asupra informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor, decât în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
ii.

Procedură

*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 31
(1) Calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Fondului încetează în
următoarele situaţii: c) în caz de incompatibilitate;
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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VI. 3 Hotărâri ale Guvernului
VI.3.1 Hotărârea Guvernului nr. 266/1991 privind înfiinţarea de societăţi
comerciale pe acţiuni prin reorganizarea unor întreprinderi de stat, publicată în
Monitorul Oficial nr. 116 din 28 mai 1991
i.

Conţinut

Anexa 2 - Statutul Societăţii comerciale "................." - S.A.
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt
prevăzute anexa nr. 1 la hotărîre.
ART.17 alin.(5)
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie, comisiei de
cenzori şi de director persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune,
delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni
prevăzute de lege referitor la societăţile comerciale.
ART.19 alin.(10)
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
17 alin. 5, precum şi cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soţii
administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de
cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administrator sau de la societate.
ii.

Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.

iii.

Sancţiuni

*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.2 Hotărârea Guvernului nr. 507/1991 privind înfiinţarea de societăţi
comerciale pe acţiuni prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie
în horticultură, publicată în Monitorul Oficial nr.171 din 20 august 1991;
i.Conţinut
Anexa 2 - Statutul Societăţii comerciale "................." - S.A.
*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate şi capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt
prevăzute anexa nr. 1 la hotărîre.
ART. 6
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa ART.
17 alin. 4, precum şi cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soţii
administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de
cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administrator sau de la societate.
ART.16
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Nu pot face parte din consiliul împuterniciţilor statului persoanele a căror
incompatibilitate este prevăzută la art. 17 alin. 5 din statut.
ART. 17 alin.5
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie, comisiei de
cenzori şi director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune,
delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni
prevăzute de lege referitor la societăţile comerciale.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.3 Hotărârea Guvernului nr. 788/1993 pentru aprobarea
Regulamentului privind oferta publica de vânzare de valori mobiliare şi a
Regulamentului privind autorizarea societăţilor de intermediere şi a agenţilor
de valori mobiliare, publicată în Monitorul Oficial nr. 38 din 10 februarie 1994
i.

Conţinut

ART. 9
(1) Pentru a obţine autorizaţia de a efectua activităţi de intermediere de valori
mobiliare, societăţile de intermediere vor completa o cerere, adresată A.V.M.,
semnată de reprezentanţii lor legali.
(2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
1. contractul de societate şi statutul, autentificate, precum şi certificatul de
înmatriculare la Oficiul Registrului comerţului;
2. specificarea categoriilor de intermediere de valori mobiliare pentru care se
solicită autorizaţia;
3. lista membrilor consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie,
curriculum vitae cu specificarea experienţei profesionale, certificate de cazier judiciar
şi declaraţii personale sub semnătura autografă care sa ateste ca nu se află în
vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege;
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.4 Hotărârea nr. 263/1994 privind aprobarea Normelor metodologice
referitoare la selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de
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management la regiile autonome publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 157 din 23 iunie 1994
i.

Conţinut

ART. 7
La concursul de selecţie poate participa orice persoana fizică sau persoana
juridică româna, care îndeplineşte condiţiile legale.
În cadrul regiilor autonome coordonate de Ministerul Apărării Naţionale,
persoanele fizice care participă la concursul de selecţie trebuie sa îndeplinească şi
condiţiile de angajare în unităţile Ministerului Apărării Naţionale.
ART. 8
Condiţiile minime obligatorii de participare a persoanelor fizice la concursul de
selecţie sunt:
a) capacitatea de exerciţiu deplina;
b) experienţa în domeniu sau pregătire profesională corespunzătoare dovedită
prin:
- curriculum vitae;
- diploma de studii superioare, în copie legalizată;
- copie după alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de specialitate;
c) sa fie apte din punct de vedere medical dovada făcându-se prin adeverinţa
eliberată de policlinica în raza căreia se află domiciliul;
d) sa nu fi suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile conform
Legii nr. 66/1993 [art. 5, pct. 1, lit. b)], dovada făcându-se prin cazier judiciar;
e) sa nu fi fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal,
dovada făcându-se pe baza de declaraţie scrisă pe propria răspundere;
f) sa nu fi fost sancţionate pentru acte de concurenta neloială, dovada făcându-se
pe baza de declaraţie scrisă pe propria răspundere;
g) sa aibă referinţe profesionale favorabile de la ultimul loc de munca sau de la
manageri ori administratori ai unor societăţi comerciale sau regii autonome;
h) sa prezinte acte de identitate valabile, emise de autoritatea competenta.
ART. 9
Condiţiile minime obligatorii de participare la selecţie pentru persoanele juridice
sunt:
a) personalitate juridică, dovedită prin copie de pe certificatul de înmatriculare la
Registrul comerţului;
b) obiect de activitate şi experienţa în domeniul managementului, dovedit prin
extras din statut, certificat de Registrul comerţului, din care sa rezulte ca are ca
obiect de activitate managementul;
c) bonitate dovedită prin recomandări bancare de la banca la care au deschis
contul curent;
d) sa fie la zi cu plata obligaţiilor fiscale şi sa nu fi fost sancţionate pentru
încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fiscal, dovada făcându-se prin adeverinţa
de la Direcţia generala a finanţelor publice şi controlului financiar de stat.
ART. 11
Nu pot participa la concursul de selecţie persoanele fizice române care:
a) au calitatea de manageri sau administratori la o altă societate comercială sau
regie autonomă şi nu prezintă o declaraţie scrisă ca, în cazul desemnării, renunţă la
aceasta;
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b) au suferit condamnări penale definitive, care le fac incompatibile cu calitatea de
manager;
c) figurează pe lista managerilor şi administratorilor cărora li s-a revocat mandatul;
d) au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală;
e) deţin părţi sociale sau acţiuni, ei, rudele, soţia şi afinii lor până la gradul al
doilea, la alta societate comercială al cărei obiect de activitate este asemănător cu
cel al regiei pentru care se face selecţia.
La concursul de selecţie, persoanele fizice fac declaraţie scrisă din care sa rezulte
ca nu sunt incompatibile, depunând, după caz, şi acte doveditoare.
ART. 12
Nu pot participa la concursul de selecţie persoanele juridice române care:
a) au fost încadrate în stare de faliment;
b) au fost sancţionate pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală.
ii.

Procedură

*Nu este prevăzută o procedură specială..
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte (doar respingerea candidaturii), se aplică, după caz,
răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
VI.3.5 Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată
şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 253 din 7 noiembrie 1995
i.

Conţinut

CAP. 4 Condiţii de participare la licitaţie
4.1. La licitaţiile de vânzare a bunurilor care nu mai sunt necesare sau, după caz,
a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolării sau a dezmembrării acestora
poate participa orice persoană fizică sau juridică potenţial cumpărătoare, care
prezintă, până la data ţinerii şedinţei de licitaţie, următoarele documente:
a) chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberată de
casieria instituţiei publice;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal,
pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.
CAP. 5 Organizarea procedurii de licitaţie
5.1. Comisia de licitaţie se va numi prin decizie a conducătorului instituţiei publice
şi va fi formată din minimum trei persoane:
- preşedintele şi secretarul comisiei, din partea instituţiei publice care organizează
vânzarea prin licitaţie;
- alţi reprezentanţi, ca membri în comisia de licitaţie, care trebuie să fie specialişti
cu experienţă profesională în domeniu şi cu probitate morală.
Nu pot face parte din comisie membrii comisiei de evaluare.
Ordonatorii principali de credite bugetare pot stabili ca din comisiile de licitaţie
organizate de instituţiile publice din subordine să facă parte şi un reprezentant al lor.
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5.2. Nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de
evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii
acestor membri.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.6 Hotărârea nr. 20/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.16 din 4 februarie 1997
i.

Conţinut

ART. 46
Nu pot fi membri ai comisiilor locale, ai comisiilor judeţene şi ai Comisiei
municipiului Bucureşti, precum şi ai comisiilor tehnice de specialitate persoanele care
beneficiază de prevederile Legii nr. 112/1995.
ii.

Procedură

*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.

Sancţiuni

*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.7 Hotărârea Guvernului nr. 94/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Editura Albatros" - S.A. publicată în Monitorul Oficial nr. 58 din 8
aprilie 1997
i.

Conţinut

Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Editura Albatros" - S.A.
ART.17
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal,
rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv sunt, în acelaşi timp, patroni sau
asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil sau cu care sunt în
relaţii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.
31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
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ii.

Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.

iii.

Sancţiuni

*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.8 Hotărârea Guvernului nr. 109/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Antrepriza Reparaţii şi Lucrări - A.R.L. Cluj" - S.A., prin
reorganizarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România - R.A.
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 17 aprilie 1997
i. Conţinut
Anexa 1 – Statutul Societăţii Comerciale "Antrepriza de Reparaţii şi Lucrări A.R.L. Cluj" - S.A.
ART.18
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal,
rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni
sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu care
sunt în relaţii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.
31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 20
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
18 alineatul penultim din prezentul statut, precum şi cei care sunt afini până la gradul
al patrulea sau soţii administratorilor, cei care primesc, orice formă, pentru alte funcţii
decât aceea de cenzor un salariu sau o remuneraţie de la administrator sau de la
societatea comercială.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.9 Hotărârea Guvernului nr. 175/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Editura Ceres" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997
i. Conţinut
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Anexa 1 – Statutul Societăţii Comerciale "Editura Ceres" - S.A.
ART.17
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal,
rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv sunt, în acelaşi timp, patroni sau
asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil sau cu care sunt în
relaţii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.
31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART.19
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art. 17
penultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până la
gradul al patrulea, soţii sau soţiile administratorilor, cei care primesc, sub orice formă,
pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la
administratori sau de la societatea comercială.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.10 Hotărârea Guvernului nr. 176/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Editura Kriterion" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 86 din 9 mai 1997
i. Conţinut
Anexa 1 – Statutul Societăţii Comerciale "Editura Kriterion" - S.A.
ART.17
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal,
rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau
asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil sau cu care sunt în
relaţii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.
31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART.19
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
17 penultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până
la gradul al patrulea, soţii sau soţiile administratorilor, cei care primesc, sub orice
formă, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la
administratori sau de la societatea comercială.
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ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.11 Hotărârea Guvernului nr. 184/1997 privind înfiinţarea unor societăţi
comerciale prin preluarea unei părţi din patrimoniul Agenţiei Naţionale a
Produselor Agricole - R.A., precum şi modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.054/1995 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 110 din 3 iunie 1997
i.Conţinut
Anexa 2 - Statutul Societăţii Comerciale "..................." - S.A.*)
*) Denumirea, forma juridică, sediul şi capitalul social pentru fiecare societate comercială nouînfiinţată sunt prevăzute în anexa nr. 1
ART. 18
Societatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie,
compus din 3-5 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o
perioadă de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari, dar nu pot fi salariaţi ai
societăţii comerciale.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a
acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a
acţionarilor.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale, ori de câte
ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor
săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 1/2 din numărul
membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a
membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi, stabilită pe
baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi
parafat de către preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se
semnează de către persoana care a prezidat şedinţa şi de către secretar.
Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele
împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de către preşedintele
consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea
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generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte. Cel care reprezintă
societatea comercială semnează actele care o angajează faţă de terţi.
Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia
acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de
la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acesteia. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale
a acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, sau
prin rudele şi afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni
sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu care
sunt în relaţii comerciale directe sau concurenţiale.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.
31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 20
Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de
cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociaţi, cu excepţia cenzorilor
contabili.
Cenzorii se aleg de adunarea generală a acţionarilor.
În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor şi sunt propuşi de acesta.
Adunarea generală alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care
vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a profitului
şi a pierderilor.
Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor
societăţii comerciale, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării
generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul său de vedere cu privire la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate al societăţii comerciale;
e) efectuează controale dispuse de adunarea generală a acţionarilor sau de
reglementările Ministerului Finanţelor.
Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii comerciale şi ia decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale.
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Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor,
dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi
obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
18 penultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până
la gradul al patrulea sau soţii administratorilor, cei care primesc, sub orice formă,
pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la
administrator sau de la societatea comercială.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiune
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.12 Hotărârea Guvernului nr. 188/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Antrepriză Drumuri şi Poduri - A.D.P. Constanţa" - S.A., prin
reorganizarea "Administraţiei Naţionale a Drumurilor din România" - R.A.
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 12 mai 1997
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Antrepriză Drumuri şi Poduri - A.D.P.
Constanţa" - S.A.
ART. 18
Societatea comercială pe acţiuni este administrată de către un consiliu de
administraţie compus din 7 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani, care
pot avea calitatea de acţionar.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a
acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a
acţionarilor.
La prima şedinţă, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte
şi un vicepreşedinte.
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Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale, ori de câte
ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor
săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara
acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 1/2 din numărul
membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a
membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza
proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte.
Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal
se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele
împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de către preşedintele
consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea
generală a acţionarilor sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. Cel care
reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează faţă de terţi.
Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia
acţionarilor şi a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea
societăţii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale
a acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal,
rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni
sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu care
sunt în relaţii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.
31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 20
Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de
cenzori formată din 3 membri, care trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor
contabili. Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. în perioada în care
statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.
Adunarea generală alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care
vor înlocui pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a profitului şi
a pierderilor.
Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
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a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor societăţii comerciale, bilanţului şi contului de profit şi pierderi, prezentând
adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul său de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
al societăţii comerciale.
Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii comerciale şi ia decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor,
dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii) sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi
obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
18 alineatul penultim din prezentul statut, precum şi cei care sunt afini până la gradul
al patrulea sau soţii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte
funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administrator sau
de la societatea comercială.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.13 Hotărârea Guvernului nr. 189/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Conas" - S.A. prin reorganizarea "Administraţiei Naţionale a
Drumurilor din România" - R.A. publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 88 din 13 mai 1997
i.

Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Conas" - S.A.

ART. 18
Societatea comercială pe acţiuni este administrată de către un consiliu de
administraţie compus din 7 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor
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pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani, care
pot avea calitatea de acţionari.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a
acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a
acţionarilor.
La prima şedinţă, consiliul de administraţie alege, dintre membrii săi, un preşedinte
şi un vicepreşedinte.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale, ori de câte
ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor
săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara
acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 1/2 din numărul
membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a
membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza
proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte.
Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal
se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele
împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de către preşedintele
consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea
generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte. Cel ce reprezintă
societatea comercială semnează actele care o angajează faţă de terţi.
Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li
se conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia
acţionarilor şi a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea
societăţii. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale
a acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal,
rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni
sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu care
sunt în relaţii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.
31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 20
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Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de
cenzori formată din 3 membri care trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor
contabili. Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor.
Adunarea generală alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care
îi vor înlocui pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a profitului şi
a pierderilor.
Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa
contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor
societăţii comerciale, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării
generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul său de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului societăţii
comerciale.
Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii comerciale şi ia decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor,
dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii) sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi
obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
18 alineatul penultim din prezentul statut, precum şi cei care sunt afini până la gradul
al patrulea sau soţii administratorilor, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte
funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administrator sau
de la societatea comercială.
ii.

Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.

iii.

Sancţiuni

*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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VI.3.14 Hotărârea Guvernului nr. 212/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Editura Ştiinţifică" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 104 din 28 mai 1997
i. Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Editura Ştiinţifică" - S.A.
ART. 17
Societatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie,
compus din 5 persoane numite de adunarea generală a acţionarilor, dintre care una
este preşedintele consiliului de administraţie şi director general.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a
acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a
acţionarilor.
La prima şedinţă, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte
şi un vicepreşedinte.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale ori de câte
ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul
membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către
vicepreşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului de
administraţie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 membri din
numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi
parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele
împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme. În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de
către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor
date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte.
Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează faţă
de terţi. Membrii consiliului de administraţie vor exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia
acţionarilor şi a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea
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societăţii comerciale. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea
adunării generale a acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit art. 27 din Legea nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum şi cele care,
personal, rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv sunt, în acelaşi timp,
patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil sau cu
care sunt în relaţii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit art. 27 şi 94 din
Legea nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 19
Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de
cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor
contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acţionarilor.
În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor.
Adunarea generală alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care
vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a profitului şi
a pierderilor.
Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor societăţii comerciale, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul său de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
al societăţii comerciale.
Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii comerciale şi ia decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor,
dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi
obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
17 penultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până
la gradul al patrulea, soţii sau soţiile administratorilor, cei care primesc, sub orice
formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la
administratori sau de la societatea comercială.
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ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiune
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.15 Hotărârea Guvernului nr. 295/1997 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Editura Eminescu" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 128 din 23 iunie 1997
i. Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Editura Eminescu" - S.A.
ART. 17
Societatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie compus
din 5 persoane numite de adunarea generală a acţionarilor, dintre care una este
preşedintele consiliului de administraţie şi director general, pe o perioadă de 4 ani.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a
acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a
acţionarilor.
La prima şedinţă, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte
şi un vicepreşedinte.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale ori de câte
ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul
membrilor săi.
El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.
Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie
din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 membri din
numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza
proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi
parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele
împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme. În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de
către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor
date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte.
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Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează faţă
de terţi. Membrii consiliului de administraţie vor exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia
acţionarilor şi a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea
societăţii comerciale. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea
adunării generale a acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, nu pot fi fondatori,
precum şi cele care, personal, rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv
sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat, cu
acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 19
Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de
cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor
contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acţionarilor.
În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor.
Adunarea generală alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care
vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a profitului
şi a pierderilor.
Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor
societăţii comerciale, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării
generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul său de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
al societăţii comerciale.
Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii comerciale şi ia decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor,
dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu
excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii) sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
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Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi
obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
17 penultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până
la gradul al patrulea, soţii sau soţiile administratorilor, cei care primesc, sub orice
formă, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la
administratori sau de la societatea comercială.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.16 Hotărârea Guvernului nr. 85/1998 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Editura Meridiane" - S.A publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 90 din 26 februarie 1998
i. Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Editura Meridiane" - S.A.
ART. 17
Societatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie,
compus din 5 persoane numite de adunarea generală a acţionarilor, dintre care una
este preşedintele consiliului de administraţie şi director general, pe o perioadă de 4
ani.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a
acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie este condus de preşedinte.
Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a
acţionarilor.
La prima şedinţă adunarea generală a acţionarilor alege dintre membrii săi
preşedintele şi vicepreşedintele consiliului de administraţie.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale ori de câte
ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul
membrilor săi.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 din numărul
membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu majoritatea absolută a
membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se
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consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi
parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele
împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme. În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de
către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor
date de adunarea generală a acţionarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte.
Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează faţă
de terţi. Membrii consiliului de administraţie vor exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
Membrii consiliului de administraţie răspund, individual sau solidar, după caz, faţă
de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea
societăţii comerciale. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea
adunării generale a acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, nu pot fi
fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii lor până la gradul al doilea
inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital
privat cu acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.
31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 19
Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de 3 cenzori.
Cenzorii se aleg de adunarea generală a acţionarilor.
În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor.
Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori
supleanţi, care vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a profitului
şi a pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor
societăţii comerciale, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând
adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale, controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate al societăţii comerciale.
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Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar,
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
Atribuţiile cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se completează cu
dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
17, penultimul alineat din prezentul statut, precum şi cei care sunt rude sau afini până
la gradul al patrulea, soţii sau soţiile administratorilor, cei care primesc, sub orice
formă, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la
administratori sau de la societatea comercială.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.17 Hotărârea Guvernului nr. 7/1999 privind înfiinţarea unor filiale ale
Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 20 ianuarie 1999
i. Conţinut
ART. 7
(1) Adunările generale ale acţionarilor aleg membrii consiliilor de administraţie ale
societăţilor. Atâta timp cât C.F.R. Călători deţine participarea majoritară la capitalul
social al societăţilor, membrii consiliilor de administraţie, preşedinţii acestora şi
directorii societăţilor sunt numiţi la propunerea adunării generale a acţionarilor a
C.F.R. Călători.
(2) Preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi şi director al societăţii.
Anexa 3 - Statutul- Cadru al Filialei ..............................
ART. 17
(1) Societatea este administrată de un consiliu de administraţie, format din 3
membri aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realeşi.
(2) Conducerea executivă a societăţii este asigurată de director, numit de
adunarea generală a acţionarilor.
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(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală
a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori
este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul
membrilor săi.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(6) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, într-un registru sigilat şi parafat de
preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana
care a prezidat şedinţa şi de secretar.
(7) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii
executive a societăţii şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize sau
expertize necesare luării unor decizii.
(8) Preşedintele consiliului de administraţie este reprezentantul legal al societăţii în
relaţiile cu autorităţile publice şi cu persoanele fizice sau juridice, române şi străine, şi
angajează patrimonial societatea prin semnătura sa pe actele juridice, în limita
valorică stabilită de adunarea generală a acţionarilor. El poate delega directorului
unele dintre puterile sale de reprezentare.
(9) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei pot fi
revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum şi
cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt,
în acelaşi timp, patroni sau asociaţi în societăţi comerciale cu acelaşi profil sau cu
care sunt în relaţii comerciale directe.
ART. 22
(1) Gestiunea societăţii este supravegheată de acţionari şi de cenzori.
(2) Societatea are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi.
(3) Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Durata mandatului lor
este de 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Cenzorii îşi exercită personal mandatul.
(5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii
sau expert contabil.
(6) Pe perioada în care statul va deţine cel puţin 20% din capitalul social, unul
dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.
(7) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită de adunarea generală
a acţionarilor.
(8) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) să supravegheze gestiunea societăţii;
b) să verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite
şi în concordanţă cu registrele;
c) să verifice dacă registrele sunt corect ţinute;
d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor
legale.
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(9) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi nu pot fi aprobate de adunarea
generală a acţionarilor, dacă nu sunt însoţite de raportul cenzorilor.
(10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societăţii ori care au fost primite în gaj,
cauţiune sau depozit;
b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acţionarilor,
atunci când nu a fost convocată de către administratori;
c) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
d) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
e) să vegheze ca dispoziţiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie
îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum şi asupra
propunerilor pe care le consideră necesare privind bilanţul contabil şi repartizarea
profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit.
Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în
caz de neînţelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a
acţionarilor.
(12) Cenzorii vor aduce la cunoştinţă administratorilor neregulile în administraţie şi
încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constată, iar cazurile mai
importante le vor aduce la cunoştinţă adunării generale a acţionarilor.
(13) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie şi ale adunării
generale a acţionarilor, fără drept de vot.
(14) Cenzorilor le este interzis să comunice acţionarilor în particular sau terţilor
date referitoare la operaţiunile societăţii, constatate cu ocazia exercitării mandatului
lor.
(15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările lor, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a
acţionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acţionarilor.
(17) Cenzorii îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de lege.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.18 Hotărârea Guvernului nr. 8/1999 privind înfiinţarea unor filiale ale
Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 20 ianuarie 1999
i. Conţinut
ART. 6
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(1) Adunările generale ale acţionarilor aleg consiliile de administraţie ale
societăţilor. Atâta timp cât C.F.R. Marfă deţine participarea majoritară la capitalul
social al societăţilor, membrii consiliilor de administraţie, preşedinţii acestora şi
directorii societăţilor sunt numiţi la propunerea adunării generale a acţionarilor a
C.F.R. Marfă.
(2) Preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi şi director al societăţii.
Anexa 3 - Statutul – Cadru al Filialei .................
ART. 17
(1) Societatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 3
membri aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realeşi.
(2) Conducerea executivă a societăţii este asigurată de directorul societăţii, numit
de adunarea generală a acţionarilor.
(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală
a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori
este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul
membrilor săi.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(6) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, într-un registru sigilat şi parafat de
preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana
care a prezidat şedinţa şi de secretar.
(7) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii
executive a societăţii şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize sau
expertize, necesare luării unor decizii.
(8) Preşedintele consiliului de administraţie este reprezentantul legal al societăţii în
relaţiile cu autorităţile publice şi cu persoanele fizice sau juridice, române sau străine,
şi angajează patrimonial societatea prin semnătura sa, aplicată pe actele juridice, în
limita valorică stabilită de adunarea generală a acţionarilor. El poate delega
directorului unele dintre atribuţiile sale de reprezentare.
(9) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea
fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum şi
cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt,
în acelaşi timp, patroni sau asociaţi în societăţi comerciale cu acelaşi profil sau care
sunt în relaţii comerciale directe cu societatea.
ART. 22
(1) Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de cenzori.
(2) Societatea are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi.
(3) Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
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Durata mandatului lor este de 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Cenzorii îşi exercită personal mandatul.
(5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii
sau expert contabil.
(6) Atâta timp cât statul va deţine cel puţin 20% din capitalul social, unul dintre
cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.
(7) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită de adunarea generală
a acţionarilor.
(8) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) să supravegheze gestiunea societăţii;
b) să verifice dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite
şi în concordanţă cu registrele;
c) să verifice dacă registrele sunt corect ţinute;
d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor în
vigoare.
(9) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi nu pot fi aprobate de adunarea
generală a acţionarilor, dacă nu sunt însoţite de raportul cenzorilor.
(10) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societăţii ori care au fost primite în gaj,
cauţiune sau în depozit;
b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acţionarilor,
atunci când nu a fost convocată de către administratori;
c) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
d) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorilor;
e) să vegheze ca dispoziţiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie
îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum şi asupra
propunerilor pe care le consideră necesare privind bilanţul contabil şi repartizarea
profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit.
Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în
caz de neînţelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a
acţionarilor.
(12) Cenzorii vor aduce la cunoştinţă administratorilor neregulile în administraţie şi
încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constată, iar cazurile mai
importante le vor aduce la cunoştinţă adunării generale a acţionarilor.
(13) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie şi ale adunării
generale a acţionarilor, fără drept de vot.
(14) Cenzorilor le este interzis să comunice acţionarilor, în particular, sau terţilor
date referitoare la operaţiunile societăţii, constatate cu ocazia exercitării mandatului
lor.
(15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările lor, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a
acţionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acţionarilor.
(17) Cenzorii îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de lege.
ii.Procedură
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*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.19 Hotărârea Guvernului nr. 75/1999 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Nobilmet" - S.A. şi a Societăţii Comerciale "Senzorom - CCP" S.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 16
februarie1999
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Nobilmet" - S.A.
ART. 18
Societatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie compus
din 3 persoane, care pot fi acţionari sau terţi, alese de adunarea generală a
acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de
4 ani.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a
acţionarilor alege un nou administrator, pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant este egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
La prima şedinţă consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte.
Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al societăţii
comerciale.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale ori de câte
ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, la convocarea preşedintelui.
Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte.
Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara
acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza
proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte.
Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie
participanţi la şedinţă, inclusiv de secretarul acestuia.
Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele
împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de preşedintele
consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea
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generală a acţionarilor. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele
care o angajează faţă de terţi.
Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
pentru prejudiciile aduse societăţii comerciale, pentru abateri de la statut sau pentru
greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin
hotărârea adunării generale a acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale republicată,
nu pot fi fondatori, precum şi cele care, ele ori soţul, rudele sau afinii lor până la
gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi
comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care societatea comercială are
relaţii comerciale directe.
ART. 20
Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care
trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor contabili.
În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a profitului şi
a pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie cu privire la
conturile societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului societăţii comerciale.
Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul de divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea societăţii comerciale, sau ori de câte ori consideră necesar,
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
Atribuţiile, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu
dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi.
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Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa ART.
18 ultimul alineat din prezentul statut, precum şi cele care sunt rude sau afini ai
administratorilor până la gradul al patrulea sau soţii administratorilor, cele care
primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu sau o
remuneraţie de la administratori sau de la societatea comercială.
Anexa 2 - Statutul Societăţii Comerciale "Senzorom - CCP" - S.A.
ART. 18
Societatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie compus
din 3 persoane, care pot fi acţionari sau terţi, alese de adunarea generală a
acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de
4 ani.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a
acţionarilor alege un nou administrator, pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant este egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
La prima şedinţă consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte.
Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al societăţii
comerciale.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale ori de câte
ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, la convocarea preşedintelui.
Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte. Preşedintele numeşte un
secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza
proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte.
Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie
participanţi la şedinţă, inclusiv de secretarul acestuia.
Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele
împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de preşedintele
consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea
generală a acţionarilor. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele
care o angajează faţă de terţi.
Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li
se conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
pentru prejudiciile aduse societăţii comerciale, pentru abateri de la statut sau pentru
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greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin
hotărârea adunării generale a acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie personale
care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum şi cele care,
ele ori soţul, rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi
timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau
cu care societatea comercială are relaţii comerciale directe.
ART. 20
Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care
trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor contabili.
În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a profitului şi
a pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie cu privire la
conturile societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului societăţii comerciale.
Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul de divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea societăţii comerciale, sau ori de câte ori consideră necesar,
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
Atribuţiile, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu
dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
18 ultimul alineat din prezentul statut, precum şi cele care sunt rude sau afini ai
administratorilor până la gradul al patrulea sau soţii administratorilor, cele care
primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu sau o
remuneraţie de la administratori sau de la societatea comercială.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
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*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.20 Hotărârea Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului
Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET
Craiova publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 18
februarie 1999
i.Conţinut
Anexa 2 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
ART. 10
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la
instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care
derivă din această calitate.
(2) Pentru activitatea desfăşurată în calitatea de membru al consiliului de
administraţie aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de
administraţie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al
ICMET Craiova.
(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administraţie nu pot face parte
din mai mult de două consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la alte unităţi cu care ICMET Craiova are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei
care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi
timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care ICMET Craiova se
află în relaţii comerciale directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.21 Hotărârea Guvernului nr. 96/1999 privind înfiinţarea Companiei
Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie1999
i.Conţinut
Anexa 1 - Actul constitutiv al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" S.A.
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ART. 18
Compania este administrată de un consiliu de administraţie compus din maximum
11 membri aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu 2 reprezentanţi din
partea Ministerului Culturii şi un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor, restul
membrilor fiind aleşi din rândul inginerilor, economiştilor, juriştilor, specialiştilor din
domeniul de activitate al companiei.
Preşedintele consiliului de administraţie va îndeplini şi funcţia de director general
al companiei.
În perioada în care statul este acţionar unic, consiliul de administraţie şi
preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii.
Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul
regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind
activitatea companiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa
altor organe.
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani.
Conducerea executivă a companiei este asigurată de directorul general, numit în
condiţiile prevăzute de lege, care conduce şi comitetul de direcţie.
Drepturile şi obligaţiile acestuia sunt stabilite, conform legii, prin contractul de
management.
Administratorii pot avea calitatea de acţionar.
În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea
generală a acţionarilor va alege un nou administrator în vederea ocupării locului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un
secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor consiliului de administraţie. Deciziile se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii consiliului de administraţie şi
de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedintele consiliului de
administraţie sau, în lipsa acestuia, de către acel membru care a prezidat şedinţa şi
de către secretar.
Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul său de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie şi poate recurge la
experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii compania este reprezentată de către directorul general manager, care semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele
împuternicirilor date de consiliul de administraţie.
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Membrii consiliului de administraţie vor putea lua decizii legate de administrarea
companiei în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege şi prin
prezentul act constitutiv.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de companie pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau pentru abateri de la
prevederile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greşeli în
administrarea companiei.
În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a
acţionarilor.
Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor
legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.
Directorul general este învestit de consiliul de administraţie cu puteri decizionale în
ceea ce priveşte organizarea şi conducerea activităţii companiei.
Nu pot fi directori ai companiei şi ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt
incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.
ART. 21
Gestiunea companiei este controlată de acţionari şi de 3 cenzori, care sunt aleşi
de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie
expert contabil.
În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori
supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea companiei, situaţia patrimoniului, a profitului şi a
pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie cu privire la
conturile companiei, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, prezentând
adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea companiei controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv şi a
obiectului de activitate ale companiei.
Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite în
gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
c) să constate depunerea garanţiei de către administratori;
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d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale actului constitutiv să fie îndeplinite de către
administratori şi de lichidatori.
Cenzorii se întrunesc la sediul companiei şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se
realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a
acţionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care
capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% (timp de 2 ani consecutivi, cu
excepţia primilor 2 ani de la constituirea companiei), sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
Atribuţiile cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile lor se completează cu
dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa Legii
nr. 31/1990, republicată.
Cenzorii sunt obligaţi să depună, înainte de începerea mandatului lor, o garanţie
egală cu o treime din garanţia prevăzută pentru membrii consiliului de administraţie.
În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a
unui cenzor, el este înlocuit de cenzorul supleant cel mai în vârstă.
Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc o altă persoană pe locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării
generale a acţionarilor.
În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie
va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute
în exerciţiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a
acţionarilor.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.22 Hotărârea Guvernului nr. 121/1999 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Centrul de Inovare în Inginerie INVOLTA - CII" - S.A. Craiova
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 4 martie 1999
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Centrul de Inovare în Inginerie
INVOLTA - CII" - S.A. Craiova
ART. 18
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Societatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie compus
din 3 membri, care pot fi acţionari sau terţi, aleşi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pentru noi mandate de 4 ani.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a
acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant este egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
La prima şedinţă consiliul de administraţie alege dintre membrii săi preşedintele.
Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al societăţii
comerciale.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale ori de câte
ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, la convocarea preşedintelui.
Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte. Preşedintele numeşte un
secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa celor 3 membri ai consiliului
de administraţie, iar deciziile se iau cu minimum două voturi, prin consens.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza
proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte.
Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie
participanţi la şedinţă, inclusiv de secretarul acestuia.
Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele
împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii, societatea comercială este reprezentată de preşedintele
consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea
generală a acţionarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte. Cel care reprezintă
societatea comercială semnează actele care o angajează faţă de terţi.
Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
pentru prejudiciile aduse societăţii comerciale, pentru abateri de la statut sau pentru
greşeli în administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii ei vor putea fi
revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
nu pot fi fondatori, precum şi cele care, ele ori soţul, rudele sau afinii lor până la
gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi
comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care societatea comercială are
relaţii comerciale directe.
ART. 20
Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care
trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor contabili.
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În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sunt reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor.
Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a profitului
şi a pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie cu privire la
conturile societăţii comerciale, la bilanţul contabil şi la contul de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale societăţii comerciale.
Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar,
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în
acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa art.
18 ultimul alineat din prezentul statut, precum şi cele care sunt rude sau afini ai
administratorilor până la gradul al patrulea ori soţii administratorilor, cele care
primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu sau o
remuneraţie de la administratori sau de la societatea comercială.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.23 Hotărârea Guvernului nr. 143/1999 privind înfiinţarea Societăţii
Naţionale "Plafar" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 110 din
17 martie 1999
i.Conţinut
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Anexa 1 - Statutul Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A.
ART. 19
(1) Societatea Naţională "Plafar" - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie compus din 7 membri dintre care, în mod obligatoriu, unul este
reprezentant al Ministerului Finanţelor.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 4 ani.
(3) Conducerea executivă a Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. este asigurată de
un director general.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor va alege un nou administrator, în vederea ocupării
locului devenit vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a
ocupa locul devenit vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea
mandatului predecesorului său.
(5) Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a
acţionarilor.
(6) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul Societăţii Naţionale
"Plafar" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a cel
puţin 3 membri.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului dat de preşedinte. Preşedintele numeşte un
secretar dintre membrii consiliului de administraţie sau din afara acestuia.
(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 membri ai
consiliului de administraţie, iar deciziile se iau în unanimitate.
(9) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie întrun registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
(11) Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii consiliului de administraţie
şi de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(13) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul său de organizare şi
funcţionare o parte din atribuţiile sale comitetului de direcţie şi poate recurge, de
asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(14) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor
membrilor săi.
(15) În relaţiile cu terţii Societatea Naţională "Plafar" - S.A. este reprezentată de
către manager, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de
administraţie, care semnează actele ce o angajează faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societăţii Naţionale
"Plafar" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de Societatea Naţională "Plafar" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni
sau pentru abateri de la prevederile legale, de la prezentul statut ori pentru greşeli în
administrarea societăţii.
(18) În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a
acţionarilor.
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(19) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(20) Sunt incompatibile cu activitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
(21) Nu pot fi directori ai Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. şi ai subunităţilor
acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
(22) Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.
ART. 22
(1) Gestiunea Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. este controlată de acţionari şi de
3 cenzori aleşi de către adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre
cenzori trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul
dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
(3) Adunarea generală alege, de asemenea, 3 cenzori supleanţi care îi vor înlocui,
în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A., la situaţia
patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarierii, a
documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie, în legătură cu
conturile Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A., cu bilanţul contabil şi cu contul de profit
şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. controlează operaţiunile de
lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. ori
care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii, ale contractului de societate sau ale prezentului
statut să fie îndeplinite de administratori şi lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A. şi iau decizii
în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost
convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a
diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de
la constituirea Societăţii Naţionale "Plafar" - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
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(9) Atribuţiile cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se completează
cu dispoziţiile legale în domeniu.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi
pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia prevăzută pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării
generale a acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a
acţionarilor.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.24 Hotărârea Guvernului nr. 261/1999 privind înfiinţarea Institutului
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 164 din 19 aprilie 1999
i.Conţinut
Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 13
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi:
a) îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau în unitatea de la care provin şi
toate drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate;
b) sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate cu o indemnizaţie
lunară, stabilită de consiliul de administraţie;
c) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie şi nu pot
participa, în această calitate, la societăţile comerciale cu care institutul are relaţii
contractuale sau interese concurente.
(2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei
care, personal sau soţul (soţia), copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt
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în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi
profil sau cu care institutul se află în relaţii comerciale directe.
* Prin Hotărârea Guvernului nr. 961 din 25 august 2005 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti Anexa 2 a HG 261/1999 a fost abrogată.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.25 Hotărârea Guvernului nr. 276/1999 privind înfiinţarea Institutului
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 28 aprilie 1999
i.Conţinut
Anexa 1 - Regulament de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti
ART. 13
(1) Membrii consiliului de administraţie:
a) îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau în unitatea de la care provin şi
toate drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate;
b) sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în această calitate cu o indemnizaţie
lunară stabilită de consiliul de administraţie.
(2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei
care, personal ori soţul (soţia), copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt,
în acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi
profil sau cu care institutul se află în relaţii comerciale directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.26 Hotărârea Guvernului nr. 277/1999 pentru înfiinţarea Consiliului
Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 179 din 27 aprilie 1999
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i.Conţinut
Anexa 1 - Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului
Cultural Naţional
ART. 8
(1) Încetarea calităţii de membru se face prin ordin al ministrului culturii şi are loc în
următoarele situaţii:
a) revocarea mandatului ca urmare a două absenţe nemotivate consecutive de la
şedinţele ordinare;
b) săvârşirea de fapte care determină incompatibilitatea cu calitatea de membru al
consiliului. Existenţa stării de incompatibilitate se constată de către ministrul culturii;
c) demisie;
d) alte situaţii prevăzute de lege.
(2) Sunt fapte care determină incompatibilitatea cu calitatea de membru al
consiliului următoarele:
a) săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu exercitarea profesiei sau în timpul
exercitării acesteia;
b) acceptarea, solicitarea sau nerespingerea unor avantaje materiale sau de altă
natură din partea solicitanţilor de sprijin financiar din Fondul Cultural Naţional;
c) dezvăluirea, fără drept, a unor informaţii în legătură cu activitatea consiliului.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, cu excepţia revocării din calitatea de membru al consiliului
de către ministrul culturii, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau
penală.
VI.3.27 Hotărârea Guvernului nr. 348/1999 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Parc-Turism" - S.A. prin desprinderea unor subunităţi din Regia
Autonomă "Rasirom" publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
218 din 18 mai 1999
i. Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Parc-Turism" - S.A.
ART. 17
Societatea comercială este administrată de un consiliu de administraţie compus
din 5 administratori aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani,
care pot avea calitatea de acţionar.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea generală a
acţionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea acestuia. Durata pentru care
este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant este egală cu perioada care
a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie este condus de preşedinte.
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La prima sa şedinţă consiliul de administraţie alege dintre membrii săi preşedintele
şi vicepreşedintele.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale cel puţin o
dată pe lună şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a cel
puţin 3 membri, şi este prezidat de preşedinte, iar în absenţa acestuia de
vicepreşedinte. Preşedintele numeşte un secretar al consiliului de administraţie.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 membri ai
consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor
prezenţi.
Ordinea de zi a şedinţelor consiliului de administraţie este stabilită prin convocare,
fiind comunicată membrilor săi cu minimum o săptămână înainte. Dezbaterile se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru numerotat,
sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de
vicepreşedinte.
Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale comitetului de
direcţie şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii societatea comercială este reprezentată de către un director
general/manager, pe baza şi în limita împuternicirilor date de consiliul de
administraţie.
Consiliul de administraţie va putea să ia decizii şi să exercite orice act legat de
administrarea societăţii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care i se
conferă prin lege şi prin prezentul statut.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de societatea comercială pentru prejudiciile cauzate prin infracţiuni sau prin abateri
de la dispoziţiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale
a acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum şi cele care,
personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi
timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu acelaşi profil cu care societatea
comercială se află în relaţii comerciale directe.
Fiecare membru al consiliului de administraţie este obligat să depună o garanţie,
care nu poate fi mai mică decât valoarea a zece acţiuni sau decât dublul remuneraţiei
lunare.
Administratorii sunt reeligibili.
Pentru activitatea depusă administratorii primesc o indemnizaţie lunară conform
legii.
Administratorii pot fi aleşi pentru mai multe mandate.
ART. 19
Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de 3 cenzori aleşi de
adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert
contabil.
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Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările
făcute în exerciţiul mandatului lor.
În perioada în care statul este acţionar unic sau deţine cel puţin 20% din capitalul
social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, 3 cenzori supleanţi sau
experţi contabili atestaţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a profitului
şi a pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi circulante,
casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul de administraţie
despre rezultatele controlului efectuat;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie cu privire la
conturile societăţii comerciale, la bilanţul contabil şi la contul de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere asupra
propunerilor de modificare a capitalului social sau de modificare a statutului.
Cenzorii pot convoca adunarea generală a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost
convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat
cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la
constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte
situaţii privind încălcarea unor dispoziţii legale şi/sau statutare.
Atribuţiile cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se completează cu
dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii pot participa la adunările generale ordinare sau extraordinare ale
acţionarilor, precum şi la şedinţele consiliului de administraţie, fără drept de vot.
Cenzorilor le este interzis să comunice terţilor sau acţionarilor, în particular, date
referitoare la operaţiunile societăţii comerciale, despre care au luat cunoştinţă în
exercitarea mandatului lor.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi
realeşi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care sunt rude sau afini până
la gradul al patrulea cu administratorii sau soţii administratorilor, cei care primesc,
sub orice formă, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie
de la administratori sau de la societatea comercială.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a
acţionarilor.
Cenzorii sunt obligaţi să depună în termen, ca şi membrii consiliului de
administraţie, o garanţie reprezentând o treime din garanţia stabilită pentru membrii
consiliului de administraţie.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
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*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.28 Hotărârea Guvernului nr. 364/1999 pentru aprobarea Normelor
metodologice
privind
încheierea
contractelor
de
administrare
a
companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o
autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a
regiilor autonome publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213
din 14 mai 1999
i.Conţinut
Anexa 1 - Norme metodologice privind încheierea contractelor de administrare
a companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul
sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum
şi a regiilor autonome
ART. 9
Condiţiile obligatorii de participare la concursul de selecţie a administratorilor
pentru persoane fizice sunt următoarele:
a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
b) să nu figureze pe lista cuprinzând administratorii cărora li s-a revocat mandatul
din motive imputabile acestora, prezentând dovada eliberată de oficiul registrului
comerţului;
c) să prezinte adeverinţă medicală din care să rezulte că sunt apte din punct de
vedere medical;
d) să aibă pregătire profesională corespunzătoare sau experienţă în domeniu,
dovedită prin:
1. curriculum vitae (din care să rezulte că au o vechime de minimum 5 ani în
activitatea specifică);
2. diplomă de studii superioare, în copie legalizată;
3. copii de pe alte diplome sau certificate de absolvire a unor cursuri de
specialitate;
4. referinţe profesionale favorabile;
e) să nu fi suferit condamnări penale definitive care le fac incompatibile conform
art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, fapt dovedit prin certificat de cazier
judiciar, în original, pentru persoanele fizice române sau prin alt act echivalent,
conform legislaţiei ţării de origine, autentificat în limba română, pentru persoanele
fizice străine;
f) să declare pe propria răspundere că:
- nu vor avea calitatea de administrator şi la o altă societate comercială/regie
autonomă concurentă sau care are acelaşi obiect de activitate, în situaţia în care sunt
numiţi administratori;
- nu deţin acţiuni sau părţi sociale, care conferă mai mult de 5% din drepturile de
vot în adunarea generală a acţionarilor, ei sau rudele şi afinii lor până la gradul al
doilea, la o societate comercială concurentă sau care are acelaşi obiect de activitate.
ART. 10
Condiţiile obligatorii de participare la concursul de numire a administratorilor pentru
persoanele juridice sunt următoarele:
a) să aibă personalitate juridică, dovedită, după caz, prin:
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1. copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;
2. dovada existenţei legale, în copie autentificată, conform legislaţiei ţării de
origine;
b)
să
aibă
obiect
de
activitate
şi
experienţă
în
domeniul
administrării/managementului, dovedite prin unul dintre următoarele acte:
1. extras din actul constitutiv certificat de oficiul registrului comerţului, din care să
rezulte că au ca obiect de activitate administrarea societăţilor comerciale, pentru
persoane juridice române;
2. extras din actul constitutiv similar cu cel eliberat de oficiul registrului comerţului
(autentificat în limba română), din care să rezulte că au ca obiect de activitate
managementul societăţilor, pentru persoane juridice străine;
3. referinţe profesionale favorabile de la alte societăţi comerciale/regii autonome la
care au asigurat administrarea sau de la societăţile comerciale cu care au relaţii
comerciale sau de colaborare;
c) să aibă bonitate financiară dovedită prin:
1. recomandări de la o bancă la care au contul curent, pentru persoane juridice
române;
2. recomandări acordate de o bancă română sau de o bancă străină agreată de o
bancă română, pentru persoanele juridice străine;
d) reprezentanţii persoanelor juridice să nu fi suferit condamnări penale definitive
care îi fac incompatibili conform art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, fapt
dovedit prin certificat de cazier judiciar, în original, pentru reprezentanţii, persoane
fizice române, sau prin alt act echivalent conform legislaţiei ţării de origine,
autentificat în limba română, pentru reprezentanţii, persoane fizice străine;
e) să fi plătit în termenele legale obligaţiile fiscale, fapt dovedit prin adeverinţă
eliberată de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat
judeţeană sau a municipiului Bucureşti, pentru persoanele juridice române, sau prin
recomandare eliberată de autoritatea fiscală din ţara de origine, pentru persoanele
juridice străine;
f) să nu aibă calitatea de administrator şi la o altă societate comercială/regie
autonomă concurentă sau care are acelaşi obiect de activitate, în situaţia în care este
numită administrator, pe bază de declaraţie dată de către reprezentanţii persoanelor
juridice;
g) să nu figureze pe lista cuprinzând administratorii revocaţi din motive imputabile
acestora, prezentând dovada eliberată de oficiul registrului comerţului.
Anexa 3 la normele metodologice - Contract de administrare cadru
ART. 8
Administratorul este obligat să-şi folosească întreaga capacitate de muncă în
interesul societăţii comerciale/regiei autonome, comportându-se ca un bun
comerciant.
Administratorului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societăţi
comerciale/regii autonome concurente, altor societăţi comerciale/regii autonome cu
acelaşi domeniu de activitate sau al unor societăţi comerciale/regii autonome ce se
află în relaţii de comerţ cu societatea comercială/regia autonomă, parte la contract.
Această interdicţie se extinde şi asupra soţului sau soţiei administratorului, precum
şi asupra rudelor şi afinilor acestuia până la gradul al doilea inclusiv.
ART. 9
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Pe toată durata prezentului contract administratorul este obligat să păstreze
confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea societăţii
comerciale/regiei autonome, care sunt prezentate cu acest caracter. Această
obligaţie se menţine şi pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea contractului de
administrare.
ART. 16
Părţile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta îşi poate înceta
efectele în una sau mai multe din următoarele situaţii:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părţile nu l-au renegociat în
vederea prelungirii;
b) revocarea administratorului:
- în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligaţii prevăzute în contract;
- nerespectarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor pentru societăţile
comerciale sau, după caz, a ordinului ministrului de resort/hotărârii autorităţii
administraţiei publice locale pentru regiile autonome;
- nerespectarea legislaţiei în vigoare, aplicabilă societăţilor comerciale sau regiilor
autonome, după caz;
- diminuarea din orice motiv a cuantumului garanţiilor pentru administrator şi
nereconstituirea acestora în termenele stabilite de lege;
c) renunţarea administratorului la mandatul încredinţat;
d) acordul de voinţă al părţilor semnatare;
e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;
f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a administratorului;
g) insolvabilitatea ori lichidarea societăţii;
h) scăderea sub 50% a acţiunilor deţinute de stat sau de o autoritate a
administraţiei publice locale în societatea comercială;
i) nerealizarea, timp de un an, a criteriilor de performanţă stabilite în contract.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, cu excepţia respingerii candidaturii, respectiv revocarea
administratorului, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.
VI.3.29 Hotărârea Guvernului nr. 552/1999 privind înfiinţarea Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM
Timişoara publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 13
iulie 1999
i.Conţinut
Anexa 2 - Regulament de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
ART. 12
Membrii consiliului de administraţie au următoarele drepturi şi obligaţii:
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a) îşi păstrează calitatea de angajat la institutul sau la unitatea de la care provin şi
toate drepturile şi obligaţiile derivând din această calitate;
b) sunt plătiţi pentru activitatea desfăşurată în consiliul de administraţie cu o
indemnizaţie lunară stabilită de acesta;
c) nu pot face parte din mai mult de două consilii de administraţie şi nu pot
participa în aceeaşi calitate la societăţi comerciale cu care institutul este în concurs
de interese.
ART. 13
Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care,
personal ori soţul, soţia, copiii sau rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în
acelaşi timp, patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi
profil sau cu care institutul se află în relaţii comerciale directe sau concurente.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.30 Hotărârea Guvernului nr. 907/1999 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Institutul de Cercetări Chimice şi Tehnologie Aplicată - I.C.C.T.A."
- S.A. Craiova publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 11
noiembrie 1999
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări Chimice şi
Tehnologie Aplicată - I.C.C.T.A." - S.A. Craiova
ART. 18
(1) Societatea comercială este administrată de către consiliul de administraţie,
compus din 5 membri care pot fi acţionari sau terţi, aleşi de adunarea generală a
acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pentru noi perioade
de 4 ani.
(2) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator, în vederea ocupării
locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(3) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
(4) La prima şedinţă, consiliul de administraţie alege, dintre membrii săi,
preşedintele. Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al
societăţii comerciale.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale ori de
câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, la convocarea preşedintelui.
(6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte. Preşedintele numeşte un
secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
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(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 membri din
consiliul de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi.
(8) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte.
(9) Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie
participanţi la şedinţă, inclusiv de secretarul acestuia.
(11) Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi
unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme.
(12) În relaţiile cu terţii societatea comercială este reprezentată de preşedintele
consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea
generală a acţionarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte. Cel care reprezintă
societatea comercială semnează actele care o angajează faţă de terţi.
(13) Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat
de administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li
se conferă.
(14) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, registrul acţionarilor, precum şi registrul
şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale.
(15) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
pentru prejudiciile aduse societăţii comerciale, pentru abateri de la statut sau pentru
greşeli în administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii ei vor putea fi
revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.
(16) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, ele ori soţul, rudele
sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi
la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care societatea
comercială are relaţii comerciale directe.
ART. 20
(1) Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de 3 cenzori şi 3
cenzori supleanţi, care trebuie să fie acţionari, cu excepţia cenzorilor contabili.
(2) În perioada în care statul este acţionar unic cenzorii sunt reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor.
(4) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie cu privire la
conturile societăţii comerciale, la bilanţul contabil şi la contul de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
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d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
a societăţii comerciale.
(5) Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
(6) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(7) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în acest domeniu.
(8) Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi
pot fi realeşi.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa
prevederilor art. 18 ultimul alineat din prezentul statut, precum şi cele care sunt rude
sau afini ai administratorilor până la gradul al patrulea ori soţii/soţiile administratorilor,
cele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât cea de cenzor, un salariu
sau o remuneraţie de la administratori sau de la societatea comercială.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.31 Hotărârea Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea Societăţii
Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., cu modificările şi completările
ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 4 mai
2000
i.Conţinut
Anexa 1.1 - Statutul Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale
"Transgaz" - S.A.
ART. 19
TRANSGAZ - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5
membri.
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani şi
sunt revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi sunt
remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales prin vot secret de
către membrii consiliului de administraţie din rândul acestora.
Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
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În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea
generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi
egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul TRANSGAZ - S.A. sau ori
de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul
membrilor săi.
Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un
membru, în baza mandatului preşedintelui.
Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
Conducerea TRANSGAZ - S.A. se asigură de un director general, care nu este şi
preşedintele consiliului de administraţie.
Pentru valabilitatea hotărârilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa
a cel puţin două treimi din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul său de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al TRANSGAZ - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
În relaţiile cu TRANSGAZ - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza şi
în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de
angajare faţă de aceştia.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele TRANSGAZ - S.A.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de TRANSGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a
acţionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
Nu pot fi directori ai TRANSGAZ - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care
sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
ART. 21
Gestiunea DISTRIGAZ NORD - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori
care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori
trebuie să fie expert contabil.
În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori
supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
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Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea DISTRIGAZ NORD - S.A., la situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor DISTRIGAZ NORD - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea DISTRIGAZ NORD - S.A., controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale DISTRIGAZ NORD - S.A.
Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DISTRIGAZ NORD - S.A. sau care au
fost primite în gaj, cauţiune ori în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori;
Cenzorii se întrunesc la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în
acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o
perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, şi în reglementările legale în vigoare.
Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu
o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a
unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie
va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute
în exerciţiul mandatului lor.
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Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.
Anexa 2.1. - Statutul Societăţii Comerciale de Explorare, Producţie şi
Înmagazinare Subterană a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A.
ART. 19
EXPROGAZ - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5
membri.
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de cel mult 4 ani
şi sunt revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi sunt
remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară. Consiliul de
administraţie este condus de un preşedinte ales prin vot secret de către membrii
consiliului de administraţie din rândul acestora.
Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea pe baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea
generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi
egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul EXPROGAZ - S.A. sau ori
de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul
membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa
acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele
numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara
acestuia.
Conducerea EXPROGAZ - S.A. se asigură de un director general, care nu este şi
preşedintele consiliului de administraţie.
Pentru valabilitatea hotărârilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa
a cel puţin două treimi din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte. Ordinea de zi este anunţată cu 7 zile înainte de data
ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul său de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al EXPROGAZ - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii EXPROGAZ - S.A. este reprezentată de directorul general, pe
baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează
actele de angajare faţă de aceştia.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele EXPROGAZ - S.A.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de EXPROGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greşeli în administrarea
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acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale
a acţionarilor.
Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform prevederilor
legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
Nu pot fi directori ai EXPROGAZ - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele care
sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
ART. 22
Gestiunea EXPROGAZ - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt
aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie
expert contabil.
În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori
supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea EXPROGAZ - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi
a pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor EXPROGAZ - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea EXPROGAZ - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale EXPROGAZ - S.A.
Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea EXPROGAZ - S.A. sau care au fost
primite în gaj, cauţiune ori în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
Cenzorii se întrunesc la sediul EXPROGAZ - S.A. şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în
acest domeniu.
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Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o
perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, şi în reglementările legale în vigoare.
Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu
o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
În caz de deces şi împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat
a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie
va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute
în exerciţiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.
Anexa 3.1 - Statutul Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale
"Distrigaz Nord" - S.A.
ART. 18
DISTRIGAZ NORD - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 5 membri.
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani şi
sunt revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi sunt
remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales prin vot secret de
către membrii consiliului de administraţie din rândul acestora.
Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea
generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi
egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A.
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din
numărul membrilor săi.
Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un
secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
Conducerea DISTRIGAZ NORD - S.A. se asigură de un director general, care nu
este şi preşedintele consiliului de administraţie.
Pentru valabilitatea hotărârilor consiliului de administraţie este necesară prezenţa
a cel puţin două treimi din numărul membrilor, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
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Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul său de organizare şi
funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului general al DISTRIGAZ NORD - S.A.
şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii DISTRIGAZ NORD - S.A. este reprezentată de directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DISTRIGAZ NORD
- S.A.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de DISTRIGAZ NORD - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de
la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a
acţionarilor.
Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform prevederilor
legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
Nu pot fi directori ai DISTRIGAZ NORD - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
ART. 21
Gestiunea DISTRIGAZ NORD - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori
care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori
trebuie să fie expert contabil.
În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori
supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea DISTRIGAZ NORD - S.A., la situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor DISTRIGAZ NORD - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea DISTRIGAZ NORD - S.A., controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale DISTRIGAZ NORD - S.A.
Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
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a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DISTRIGAZ NORD - S.A. sau care au
fost primite în gaj, cauţiune ori în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori;
Cenzorii se întrunesc la sediul DISTRIGAZ NORD - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în
acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o
perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, şi în reglementările legale în vigoare.
Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu
o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a
unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie
va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute
în exerciţiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.
Anexa 4.1 - Statutul Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale
"Distrigaz Sud" - S.A.
ART. 18
DISTRIGAZ SUD - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus
din 5 membri.
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi sunt
revocaţi prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi sunt remuneraţi pentru
această calitate cu o indemnizaţie lunară.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte ales prin vot secret de
către membrii consiliului de administraţie din rândul acestora.
Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea
generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia.
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Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi
egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sau
ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din
numărul membrilor săi.
Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi
a reglementărilor legale în vigoare.
Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un
membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un secretar fie
dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
Conducerea DISTRIGAZ SUD - S.A. se asigură de un director general, care nu
este şi preşedintele consiliului de administraţie.
Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul său de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A.
şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii DISTRIGAZ SUD - S.A. este reprezentată de directorul general,
pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DISTRIGAZ SUD S.A.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de DISTRIGAZ SUD - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de
la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale
a acţionarilor.
Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform prevederilor
legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie, persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
Nu pot fi directori ai DISTRIGAZ SUD - S.A şi ai sucursalelor acesteia persoanele
care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
ART. 21
Gestiunea DISTRIGAZ SUD - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care
sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie
să fie expert contabil.
În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori
supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
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Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A., la situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor DISTRIGAZ SUD - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea DISTRIGAZ SUD - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale DISTRIGAZ SUD - S.A.
Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DISTRIGAZ SUD - S.A. sau care au
fost primite în gaj, cauţiune sau în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
Cenzorii se întrunesc la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în
acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o
perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi în reglementările legale în
vigoare.
Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu
o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a
unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie
va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
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Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute
în exerciţiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.
Anexa 5 - Statutul Societăţii Naţionale de Depozitare Subterană a Gazelor
Naturale "Depogaz" - S.A.
ART. 19
DEPOGAZ - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5
membri.
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani şi
sunt revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi sunt
remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară.
Administratorii pot avea calitatea de acţionar.
În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea
generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi
egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul DEPOGAZ - S.A. sau ori de
câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul
membrilor săi. Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa
acestuia, de un membru, în baza mandatului preşedintelui. Preşedintele numeşte un
secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
Conducerea DEPOGAZ - S.A. se asigură de un director general, care nu este şi
preşedintele consiliului de administraţie.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al
şedinţei, care se scrie într-un registru, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de
administraţie.
Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul său de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al DEPOGAZ - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii DEPOGAZ - S.A. este reprezentată de directorul general, pe
baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează
actele de angajare faţă de aceştia.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DEPOGAZ - S.A.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă
de DEPOGAZ - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale
a acţionarilor.
Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform prevederilor
legale.
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Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
Nu pot fi directori ai DEPOGAZ - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit
Legii nr. 31/1990, republicată.
ART. 22
Gestiunea DEPOGAZ - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt
aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie
expert contabil.
În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori
supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere,
date cu privire la activitatea DEPOGAZ - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a
pierderilor.
Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor DEPOGAZ - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea DEPOGAZ - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere cu privire la
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale DEPOGAZ - S.A.
Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DEPOGAZ - S.A. sau care au fost
primite în gaj, cauţiune sau în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
Cenzorii se întrunesc la sediul DEPOGAZ - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă
nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale
a acţionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în
acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o
perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată.
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Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu
o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a
unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie
va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute
în exerciţiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.32 Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea
Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., cu modificările şi completările
ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31
iulie 2000
i. Conţinut
Anexa 1.1 - Statutul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" - S.A.
ART. 19
(1) "Transelectrica" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus
din 5 membri.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani
şi pot fi revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului; ei sunt
remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Transelectrica" - S.A.
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din
numărul membrilor săi.
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(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Transelectrica" - S.A. se asigură de către un director general,
care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi
din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Transelectrica" - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi, pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Transelectrica" - S.A. este reprezentată de directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Transelectrica" S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Transelectrica" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri
de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Transelectrica" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Transelectrica" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori
care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori
trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
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(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Transelectrica" - S.A., la situaţia patrimoniului,
profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor "Transelectrica" - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Transelectrica" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Transelectrica" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Transelectrica" - S.A. sau care au fost
primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Transelectrica" - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Transelectrica" - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai în vârstă.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările
făcute în exerciţiul mandatului lor.
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(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 2 - Statutul Societăţii Comerciale Operatorul Pieţei de Energie Electrică
"Opcom" - S.A.
ART. 16
(1) "Opcom" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5
membri.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani
şi pot fi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor.
(3) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Opcom" - S.A. sau ori
de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau unei treimi din numărul
membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(7) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(8) Conducerea "Opcom" - S.A. se asigură de către un director general, care nu
este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(11) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(13) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Opcom" - S.A. şi poate
recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(14) În relaţiile cu terţii "OPCOM" - S.A. este reprezentată de către directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(15) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Opcom" - S.A.
(16) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Opcom" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
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prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greşeli în
administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(19) Nu pot fi directori ai "Opcom" - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
ART. 18
(1) Gestiunea "Opcom" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt
aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cele puţin unul dintre cenzori trebuie să fie
expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor societăţii comerciale, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Opcom" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Opcom" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Opcom" - S.A. sau care au fost primite
în gaj, cauţiune sau în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Opcom" - S.A. şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Opcom" - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru
alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
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(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 3.1 - Statutul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi
Termice "Termoelectrica" - S.A.
ART. 19
(1) "Termoelectrica" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 5 membri.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani
şi pot fi revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului; ei sunt
remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Termoelectrica" - S.A.
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din
numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Termoelectrica" - S.A. se asigură de către un director general,
care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
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Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Termoelectrica" - S.A.
şi poate recurge, de asemenea, la experţi, pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Termoelectrica" - S.A. este reprezentată de directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Termoelectrica" S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Termoelectrica" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri
de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Termoelectrica" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Termoelectrica" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori
care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori
trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul
dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Termoelectrica" - S.A., la situaţia patrimoniului,
profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor "Termoelectrica" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Termoelectrica" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Termoelectrica" - S.A.
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(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Termoelectrica" - S.A. ori care au fost
primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Termoelectrica" - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Termoelectrica" - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările
făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 4.1 - Statutul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice
"Hidroelectrica" - S.A.
ART. 19
(1) "Hidroelectrica" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus
din 5 membri.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani
şi pot fi revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului; ei sunt
remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
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acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Hidroelectrica" - S.A.
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din
numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Hidroelectrica" - S.A. se asigură de către un director general,
care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Hidroelectrica" - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi, pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Hidroelectrica" - S.A. este reprezentată de directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Hidroelectrica" S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Hidroelectrica" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri
de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Hidroelectrica" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Hidroelectrica" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori
care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori
trebuie să fie expert contabil.
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(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Hidroelectrica" - S.A., la situaţia patrimoniului,
profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor "Hidroelectrica" - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Hidroelectrica" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Hidroelectrica" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Hidroelectrica" - S.A. sau care au fost
primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Hidroelectrica" - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Hidroelectrica" - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
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(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările
făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 5.1 - Statutul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica" - S.A.
ART. 19
(1) "Electrica" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5
membri.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani
şi pot fi revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului; ei sunt
remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica" - S.A. sau ori
de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul
membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica" - S.A. se asigură de către un director general, care nu
este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica" - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
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(15) În relaţiile cu terţii "Electrica" - S.A. este reprezentată de directorul general, pe
baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează
actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Electrica" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia persoanele
care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările
ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Electrica" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care
sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie
să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Electrica" - S.A., la situaţia patrimoniului,
profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor "Electrica" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierderi,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Electrica" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica" - S.A. sau care au fost
primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
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(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica" - S.A. şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Electrica" - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru
alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.33 Hotărârea Guvernului nr. 1373/2000 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale de Întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A.
Galaţi prin divizarea parţială a Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a
Dunării de Jos" Galaţi şi reorganizarea acesteia din regie autonomă cu specific
deosebit în regie autonomă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 42 din 24 ianuarie 2001
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale de Întreţinere şi Reparaţii Construcţii
Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galaţi
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ART. 15
(1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajat la
instituţia sau la unitatea de la care provin.
(2) Una şi aceeaşi persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două
consilii de administraţie sau să participe la societăţi comerciale cu care Regia
Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi întreţine relaţii comerciale
sau are interese comune.
ART. 17
(1) S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi este administrată de 5 administratori care
constituie consiliul de administraţie, numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de
a fi realeşi.
(2) Conducerea executivă a societăţii comerciale este asigurată de directorul
general care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Atunci când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea
generală a acţionarilor numeşte un nou administrator pentru completarea locului
vacant. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(4) Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a
acţionarilor.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori
este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul
membrilor săi.
(6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(7) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi
parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de
persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
(8) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii
executive a societăţii comerciale şi poate apela la consultanţi pentru studii, analize
sau expertize, necesare în vederea luării unor decizii.
(9) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea
societăţii comerciale.
(10) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de societatea comercială, pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii
ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, ele
personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi
timp patroni sau asociaţi în societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau
care sunt în relaţii comerciale directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
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iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.34 Hotărârea Guvernului nr. 1342/2001 privind reorganizarea
Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"
- S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie
2002
i.Conţinut
Anexa 2.1 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
ART. 19
(1) "Electrica Moldova" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Moldova" - S.A. este format din 5
membri, din care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea
generală a acestei societăţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de
administraţie al acestei societăţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de
administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator, în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Moldova" S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi
din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Moldova" - S.A. se asigură de către un director general,
care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al
consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Moldova" - S.A. este numit
de Adunarea generală a acţionarilor "Electrica Moldova" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
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Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Moldova" S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor
probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Moldova" - S.A. este reprezentată de directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Moldova"
- S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Electrica Moldova" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Moldova" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Electrica Moldova" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3
cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre
cenzori trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Moldova" - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor "Electrica Moldova" - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Moldova" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
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d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Electrica Moldova" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Moldova" - S.A. sau care au
fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Moldova" - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Electrica Moldova" - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 3.1 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
ART. 19
(1) "Electrica Dobrogea" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Dobrogea" - S.A. este format din 5
membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de
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adunarea generală a acestei societăţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul
de administraţie al acestei societăţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de
administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator, în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Dobrogea" S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a unei treimi din
numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Dobrogea" - S.A. se asigură de către un director
general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al
consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Dobrogea" - S.A. este
numit de Adunarea generală a acţionarilor "Electrica Dobrogea" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte, cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Dobrogea" S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor
probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Dobrogea" - S.A. este reprezentată de directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica
Dobrogea" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Electrica Dobrogea" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
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(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Dobrogea" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Electrica Dobrogea" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3
cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre
cenzori trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Dobrogea" - S.A., la situaţia
patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor "Electrica Dobrogea" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Dobrogea" - S.A., controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Electrica Dobrogea" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Dobrogea" - S.A. sau care au
fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Dobrogea" - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Electrica Dobrogea" - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
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(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 4.1 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A., filială a Societăţii
Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
ART. 19
(1) "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este format din 5
membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de
adunarea generală a acestei societăţi comerciale. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi
în consiliul de administraţie al acestei societăţi, dintre care unul este preşedintele
consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator, în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Muntenia
Nord" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei
treimi din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. se asigură de către un director
general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al
consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este
numit de adunarea generală a acţionarilor "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
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(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Muntenia
Nord" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor
probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este reprezentată de
directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de
administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Muntenia
Nord" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Electrica Muntenia Nord" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Muntenia Nord" - S.A. şi ai sucursalelor
acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3
cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre
cenzori trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Muntenia Nord" - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
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conturilor "Electrica Muntenia Nord" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. controlează operaţiunile de
lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Muntenia Nord" - S.A. sau
care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Muntenia Nord" - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Electrica Muntenia Nord" - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 5.1 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
ART. 19
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(1) "Electrica Oltenia" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Oltenia" - S.A. este format din 5 membri,
dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea
generală a acestei societăţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de
administraţie al acestei societăţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de
administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Oltenia" - S.A.
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din
numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Oltenia" - S.A. se asigură de către un director general,
care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al
consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Oltenia" - S.A. este numit
de adunarea generală a acţionarilor "Electrica Oltenia" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Oltenia" - S.A.
şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Oltenia" - S.A. este reprezentată de directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Oltenia" S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Electrica Oltenia" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri
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de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Oltenia" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Electrica Oltenia" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori
care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori
trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Oltenia" - S.A., la situaţia patrimoniului,
profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor "Electrica Oltenia" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Oltenia" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Electrica Oltenia" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Oltenia" - S.A. sau care au
fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Oltenia" - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Electrica Oltenia" - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
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(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 6.1 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
ART. 19
(1) "Electrica Banat" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Banat" - S.A. este format din 5 membri,
din care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generală
a acţionarilor acestei societăţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de
administraţie al acestei societăţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de
administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Banat" - S.A.
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din
numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Banat" - S.A. se asigură de către un director general,
care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al
consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Banat" - S.A. este numit
de Adunarea generală a acţionarilor "Electrica Banat" - S.A.
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(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Banat" - S.A.
şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Banat" - S.A. este reprezentată de directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Banat" S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Electrica Banat" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri
de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Banat" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Electrica Banat" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori
care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori
trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Banat" - S.A., la situaţia patrimoniului,
profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
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conturilor "Electrica Banat" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Banat" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Electrica Banat" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Banat" - S.A. sau care au fost
primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Banat" - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Electrica Banat" - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 7.1 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A., filială a Societăţii
Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
ART. 19
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(1) "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este format din
5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de
adunarea generală a acţionarilor a acestei societăţi. "Electrica" - S.A. are
reprezentanţi în consiliul de administraţie al acestei societăţi, dintre care unul este
preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Transilvania
Nord" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei
treimi din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. se asigură de către un director
general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al
consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
este numit de Adunarea generală a acţionarilor "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Transilvania
Nord" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor
probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este reprezentată de
directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de
administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica
Transilvania Nord" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie, conform
prevederilor legale.
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(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Electrica Transilvania Nord" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni
sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Transilvania Nord" - S.A. şi ai sucursalelor
acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este controlată de acţionari şi de
3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre
cenzori trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul
dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Transilvania Nord" - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor "Electrica Transilvania Nord" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. controlează operaţiunile de
lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea "Electrica Transilvania Nord" - S.A. sau
care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Transilvania Nord" - S.A. şi iau decizii
în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Electrica Transilvania Nord" - S.A., sau ori de câte ori
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consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 8.1. - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A., filială a Societăţii
Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
ART. 19
(1) "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este format din
5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de
adunarea generală a acţionarilor. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de
administraţie, dintre care unul este preşedintele acestuia.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Transilvania
Sud" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei
treimi din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.

415

(9) Conducerea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. se asigură de către un director
general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al
consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
este numit de Adunarea generală a acţionarilor "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Transilvania
Sud" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor
probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este reprezentată de
directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de
administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica
Transilvania Sud" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Electrica Transilvania Sud" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni
sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi ai sucursalelor
acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este controlată de acţionari şi de
3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre
cenzori trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul
dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Transilvania Sud" - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
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a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor "Electrica Transilvania Sud" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Transilvania Sud" - S.A. controlează operaţiunile de
lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a "Electrica Transilvania Sud" - S.A. sau
care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi iau decizii
în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Electrica Transilvania Sud" - S.A., sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
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Anexa 9.1 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a
Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A., filială a Societăţii Comerciale
de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
ART. 19
(1) "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie compus din 5 membri.
(2) Consiliul de administraţie al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este format din 5
membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de
adunarea generală a acţionarilor. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de
administraţie, dintre care unul este preşedintele acestuia.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Muntenia Sud"
- S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi
din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. se asigură de către un director
general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al
consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este
numit de adunarea generală a acţionarilor.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Muntenia Sud"
- S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor
probleme.
(15) În relaţiile cu terţii "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este reprezentată de
directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de
administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
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(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele "Electrica Muntenia
Sud" - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Electrica Muntenia Sud" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările ulterioare.
(20) Nu pot fi directori ai "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 22
(1) Gestiunea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3
cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre
cenzori trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea "Electrica Muntenia Sud" - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor "Electrica Muntenia Sud" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea "Electrica Muntenia Sud" - S.A. controlează operaţiunile de
lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale "Electrica Muntenia Sud" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a "Electrica Muntenia Sud" - S.A. sau
care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
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(7) Cenzorii se întrunesc la sediul "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea "Electrica Muntenia Sud" - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.35 Hotărârea Guvernului nr. 313/2002 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A.,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2002
i.Conţinut
Anexa 1. - Statutul Societăţii Comerciale de Conservare şi Închidere a Minelor
"Conversmin" - S.A.
ART. 18
(1) S.C. "Conversmin" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 5 membri.
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(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani.
(3) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor numeşte un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Conversmin" - S.A.
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din
numărul membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(7) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. "Conversmin" - S.A. se asigură de către directorul general,
care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(11) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(13) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al S.C. "Conversmin" - S.A.
şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(14) În relaţiile cu terţii S.C. "Conversmin" - S.A. este reprezentată de către
directorul general, care semnează actele de angajare faţă de aceştia, pe baza şi în
limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie.
(15) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Conversmin" S.A.
(16) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Conversmin" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru
greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin
hotărâre a adunării generale a acţionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau cu
aceea de director persoanele prevăzute la ART. 135 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.
ART. 22
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(1) Gestiunea S.C. "Conversmin" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori
care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori
trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Conversmin" - S.A., la situaţia
patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Conversmin" - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Conversmin" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale S.C. "Conversmin" - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Conversmin" - S.A. sau care au
fost primite în gaj, cauţiune ori în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Conversmin" -S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Conversmin" - S.A. sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la ART. 156
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
(12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.
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(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.36 Hotărârea Guvernului nr. 451/2002 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Institutul de Cercetări Alimentare" - S.A. prin reorganizarea
Institutului de Chimie Alimentară Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 344 din 23 mai 2002
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări Alimentare" S.A.
ART. 18
(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 5 administratori, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă
de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani.
(2) Administratorii pot avea şi calitatea de acţionar.
(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală
a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(4) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
(5) Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a
acţionarilor.
(6) La prima şedinţă consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un
vicepreşedinte.
(7) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale ori de
câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, la convocarea preşedintelui sau a
unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa
acestuia, de către vicepreşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre
membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
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(8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa cel puţin a unei jumătăţi
din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile vor fi luate cu
majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
(9) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi
parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de
secretar.
(11) Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi
unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme.
(12) În relaţiile cu terţii societatea comercială este reprezentată de preşedintele
consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea
generală a acţionarilor sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. Cel care
reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează faţă de terţi.
(13) Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat
de administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li
se conferă.
(14) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
(15) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri
de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în
administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin
hotărâre a adunării generale a acţionarilor.
(16) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la
gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi
comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau cu care sunt în relaţii comerciale
directe.
(17) Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.
31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.
ART. 21
(1) Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de cei 3 cenzori.
Cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
(2) În perioada în care statul este acţionar cenzorii sunt reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control acţionarilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţă
contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
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b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor societăţii comerciale, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale societăţii comerciale.
(6) Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 30% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(8) Atribuţiile şi modul de funcţionare, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor
se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
(9) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi
pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa
ART. 18 alin. (16), precum şi cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea
sau soţii administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât
cea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administraţie sau de la societatea
comercială.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.37 Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea
privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 434 din 21 iunie 2002
i.Conţinut
*Desemnarea mandatarului instituţiei publice implicate în adunarea generală a acţionarilor.
ART. 9
Contractul de mandat va cuprinde declaraţia mandatarului potrivit căreia nu se află
în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de prezentele norme metodologice.
ART. 10
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Instituţia publică implicată nu poate desemna aceeaşi persoană concomitent, în
calitate de mandatar în adunarea generală a acţionarilor, la mai mult de 3 societăţi
comerciale.
ART. 11
Instituţia publică implicată nu poate desemna ca mandatari în adunările generale
ale acţionarilor persoane al căror statut profesional sau calitate deţinută le fac
incompatibile cu cea de mandatar.
ART. 124
Expertul de mediu atestat care va întocmi documentaţia de mediu solicitată nu
poate fi acţionar, administrator, cenzor, partener comercial al societăţii comerciale
beneficiare, el, soţul/soţia şi rudele sau afinii acestuia până la gradul al patrulea
inclusiv.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.38 Hotărârea Guvernului nr. 706/2002 privind înfiinţarea unor filiale
ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 18 iulie 2002
i.Conţinut
Anexa 3 - Statutul cadru al filialei …
ART. 17
(1) Societatea este administrată de un consiliu de administraţie format din 5
membri, din care un specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unul din
cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aleşi de adunarea
generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
(2) Conducerea executivă a societăţii este asigurată de directorul numit de
adunarea generală a acţionarilor.
(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea generală
a acţionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori
este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul
membrilor săi.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară
prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar
deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
(6) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se
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consemnează în procesul-verbal al şedinţei, într-un registru sigilat şi parafat de
preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana
care a prezidat şedinţa şi de secretar.
(7) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii
executive a societăţii şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize sau
expertize, necesare luării unor decizii.
(8) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea
societăţii.
(9) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei pot fi
revocaţi prin hotărâre a adunării generale ordinare a acţionarilor societăţii.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care personal ori ale
căror rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau
asociaţi în societăţi comerciale cu acelaşi profil sau care sunt în relaţii comerciale
directe cu societatea.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.39 Hotărârea Guvernului nr. 857/2002 privind reorganizarea Societăţii
Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica"
- S.A., publicată în: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 27 august
2002
i.Conţinut
Anexa 2.1. - Statutul Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii
"Hidroserv" Porţile de Fier - S.A.
ART. 19
(1) S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a
acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi
perioadă.
(2) Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. este format
din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
are 1 - 2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier S.A., dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
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(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Porţile
de Fier - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei
treimi din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. se asigură de către un
director numit de consiliul de administraţie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi
funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor
probleme.
(15) În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. este reprezentată de
director, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv"
Porţile de Fier - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. pentru prejudiciile rezultate din
infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru
greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de
director al S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 21
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. este controlată de acţionari şi
de cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. S.C. "Hidroserv"
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Porţile de Fier - S.A. are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre cenzori
trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul
dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanţi locali ai Ministerului Finanţelor
Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege cenzorii supleanţi care îi vor înlocui, în
condiţiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de
adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul
de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de
profit şi pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. controlează operaţiunile de
lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A.
ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A. şi iau
decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv" Porţile de Fier - S.A., sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la ART. 156
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
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(12) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(13) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
(16) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
Anexa 2.2 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii
"Hidroserv" Bistriţa - S.A.
ART. 19
(1) S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a
acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi
perioadă.
(2) Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este format din 3
membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1 2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A., dintre
care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Bistriţa S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi
din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. se asigură de către un director
numit de consiliul de administraţie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
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(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi
funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este reprezentată de
director, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv"
Bistriţa - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de
director al S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 21
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. este controlată de acţionari şi de
cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. S.C. "Hidroserv" Bistriţa S.A. are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie
contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul
dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanţi locali ai Ministerului Finanţelor
Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege cenzorii supleanţi care îi vor înlocui, în
condiţiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de
adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul
de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
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a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. sau care
au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv" Bistriţa - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la ART. 156
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(12) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(13) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
(16) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
Anexa 2.3 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii
"Hidroserv" Cluj - S.A.
ART. 19
(1) S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie.
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi perioadă.
(2) Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este format din 3
membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1 2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., dintre care
unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
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acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Cluj S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi
din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. se asigură de către un director numit
de consiliul de administraţie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi
funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. şi poate
recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este reprezentată de director,
pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv"
Cluj - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de
director al S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 21
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. este controlată de acţionari şi de cenzori
care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. are 3
cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil
autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
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(2) Pe perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul
dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanţi locali ai Ministerului Finanţelor
Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege cenzorii supleanţi care îi vor înlocui, în
condiţiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de
adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul
de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. sau care au
fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv" Cluj - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la ART. 156
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(12) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
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(13) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
(16) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
Anexa 2.4 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii
"Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A.
ART. 19
(1) S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a
acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi
perioadă.
(2) Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A. este
format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. "Hidroelectrica" S.A. are 1 - 2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Curtea de
Argeş - S.A., dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Curtea
de Argeş - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a
unei treimi din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A. se asigură de către un
director numit de consiliul de administraţie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.

435

(14) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi
funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor
probleme.
(15) În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A. este reprezentată
de director, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie,
care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv"
Curtea de Argeş - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A. pentru prejudiciile rezultate din
infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru
greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de
director al S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 21
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A. este controlată de acţionari
şi de cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. S.C. "Hidroserv"
Curtea de Argeş - S.A. are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre
cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul
dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanţi locali ai Ministerului Finanţelor
Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege cenzorii supleanţi care îi vor înlocui, în
condiţiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de
adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A., la
situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul
de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A., a bilanţului contabil şi a contului
de profit şi pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A. controlează operaţiunile de
lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
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a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A.
sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A. şi iau
decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv" Curtea de Argeş - S.A., sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin.
(2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(12) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(13) În cazul în care nu mai rămâne nici un cenzor, consiliul de administraţie va
convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
(16) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
Anexa 2.5 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii
"Hidroserv" Haţeg - S.A.
ART. 19
(1) S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie.
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi perioadă.
(2) Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A. este format din 3
membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1 2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A., dintre
care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
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acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Haţeg S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi
din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A. se asigură de către un director numit
de consiliul de administraţie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi
funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" - S.A. este reprezentată de director, pe
baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează
actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv"
Haţeg - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de
director al S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 21
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A. este controlată de acţionari şi de
cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. S.C. "Hidroserv" Haţeg S.A. are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie
contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
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(2) Pe perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul
dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanţi locali ai Ministerului Finanţelor
Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege cenzorii supleanţi, care îi vor înlocui, în
condiţiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de
adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul
de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A. sau care
au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv" Haţeg - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin.
(2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(12) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
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(13) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
(16) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
Anexa 2.6 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii
"Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A.
ART. 19
(1) S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a
acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi
perioadă.
(2) Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" - Râmnicu Vâlcea - S.A. este
format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. "Hidroelectrica" S.A. are 1 - 2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Râmnicu
Vâlcea - S.A., dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv"
Râmnicu Vâlcea - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui
sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A. se asigură de către un
director numit de consiliul de administraţie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
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(14) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi
funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor
probleme.
(15) În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A. este reprezentată
de director, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie,
care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv"
Râmnicu Vâlcea - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A. pentru prejudiciile rezultate din
infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru
greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de
director al S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 21
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A. este controlată de acţionari
şi de cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. S.C. "Hidroserv"
Râmnicu Vâlcea - S.A. are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre
cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul
dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanţi locali ai Ministerului Finanţelor
Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege cenzorii supleanţi care îi vor înlocui, în
condiţiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de
adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A., la
situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul
de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A., a bilanţului contabil şi a contului
de profit şi pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A. controlează operaţiunile de
lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
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a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A.
sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A. şi iau
decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A., sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi
statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin.
(2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(12) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(13) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
(16) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
Anexa 2.7 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii
"Hidroserv" Sebeş - S.A.
ART. 19
(1) S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie.
Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi perioadă.
(2) Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. este format din 3
membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1 2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A., dintre
care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
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(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Sebeş S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi
din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. se asigură de către un director
numit de consiliul de administraţie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi
funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. este reprezentată de director,
pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv"
Sebeş - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de
director al S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 21
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. este controlată de acţionari şi de
cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. S.C. "Hidroserv" Sebeş S.A. are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie
contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
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(2) Pe perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul
dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanţi locali ai Ministerului Finanţelor
Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege cenzorii supleanţi care îi vor înlocui, în
condiţiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de
adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul
de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. sau care
au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv" Sebeş - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin.
(2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(12) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
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(13) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
(16) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
Anexa 2.8 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala pentru Reparaţii şi Servicii
"Hidroserv" Slatina - S.A.
ART. 19
(1) S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a
acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi
perioadă.
(2) Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este format din 3
membri, din care nu face parte directorul general al acesteia. S.C. "Hidroelectrica" S.A. are 1 - 2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Slatina S.A., dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul
vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Slatina S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi
din numărul membrilor săi.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se asigură de către un director
numit de consiliul de administraţie al acesteia.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(11) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
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(14) Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi
funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15) În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este reprezentată de
director, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv"
Slatina - S.A.
(17) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de
director al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 21
(1) Gestiunea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este controlată de acţionari şi de
cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. S.C. "Hidroserv" Slatina S.A. are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie
contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
(2) Pe perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul
dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanţi locali ai Ministerului Finanţelor
Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege cenzorii supleanţi care îi vor înlocui, în
condiţiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de
adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., la situaţia
patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul
de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere privind
propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a
obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
(6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. sau care
au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

446

c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin.
(2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.
(10) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(11) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(12) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(13) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(15) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
(16) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.40 Hotărârea Guvernului nr. 1356/2002 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti, publicată în:
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 13 decembrie 2002
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "I.P.I.U. - Consulting Engineering" S.A. Bucureşti
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ART. 18
(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 3 membri, numiţi pentru primul mandat prin ordin al ministrului industriei
şi resurselor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pentru noi
mandate de 4 ani.
(2) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea generală
a acţionarilor alege un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada
care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(3) La prima şedinţă consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un
preşedinte care este şi directorul general al societăţii comerciale.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale ori de
câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, la convocarea preşedintelui sau a
unei treimi din numărul membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
un membru în baza mandatului preşedintelui.
(6) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(7) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(8) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(9) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(10) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general şi poate recurge, de
asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(11) În relaţiile cu terţii societatea comercială este reprezentată de către directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(12) Membrii consiliului de administraţie pot exercita orice act care este legat de
administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferă.
(13) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor, precum şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
(14) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri
de la dispoziţiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea
societăţii comerciale.
(15) Membrii consiliului de administraţie vor trebui să depună o garanţie conform
prevederilor legale.
(16) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator sau de director al societăţii
comerciale persoanele prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 19

448

(1) Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care
sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie
să fie expert contabil sau contabil autorizat în condiţiile legii.
(2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre
cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control acţionarilor li se vor prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor.
(5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) controlează gestiunea societăţii comerciale;
b) verifică dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu
registrele de evidenţă contabilă;
c) verifică dacă registrele sunt ţinute regulat;
d) verifică dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform normelor stabilite pentru
întocmirea situaţiilor financiare;
e) fac în fiecare lună inspecţii ale casei, verifică existenţa titlurilor sau a valorilor
care sunt proprietatea societăţii comerciale;
f) prezintă adunării generale extraordinare a acţionarilor punctul lor de vedere cu
privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi
a obiectului de activitate ale societăţii comerciale;
g) convoacă adunarea generală a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată
de administrator, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%
timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii
comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar.
(6) Atribuţiile, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu
dispoziţiile legale în acest domeniu.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul societăţii comerciale şi iau decizii în unanimitate.
Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării
generale a acţionarilor.
(8) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele cărora le este interzisă
funcţia de administrator, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv sau soţii
administratorilor, persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât
aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la
societatea comercială.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.41 Hotărârea Guvernului nr. 1469/2002 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
"T.B.R.C.M." - S.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950
din 24 decembrie 2002
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i.Conţinut
Anexa 1 - Actul constitutiv al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.
ART. 13
(1) Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. este
compus din 5 membri.
(2) Conducerea Societăţii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. este asigurată de către
directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi de către
directorul general adjunct, în condiţiile stabilite de statut, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie al
Societăţii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A., reprezintă societatea în raport cu terţii şi în
justiţie.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Societăţii Comerciale
"T.B.R.C.M." - S.A. cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar, la
convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor consiliului de administraţie.
(6) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se ţine într-un registru sigilat şi
parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(7) Directorii sucursalelor Societăţii Comerciale "T.B.R.C.M." - S.A. pot participa la
şedinţele consiliului de administraţie, fără drept de vot.
(8) La şedinţele consiliului de administraţie procesul-verbal se semnează de toţi
administratorii prezenţi.
(9) Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi
unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea
anumitor probleme.
(10) Cel care reprezintă Societatea Comercială "T.B.R.C.M." - S.A. semnează
actele care o angajează faţă de terţi. Membrii consiliului de administraţie exercită
orice atribuţie care este legată de administrarea societăţii comerciale, în interesul
acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
(11) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia
adunării generale şi a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii
comerciale.
(12) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care personal sau ale căror soţ sau
soţie, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv sunt în acelaşi timp asociaţi în
societăţi comerciale cu acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
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iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.42 Hotărârea Guvernului nr. 1524/2002 privind reorganizarea
Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice
"Termoelectrica" - S.A. şi funcţionarea unor societăţi comerciale în domeniul
energetic publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 9
ianuarie 2003
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Electrocentrale Rovinari" - S.A.
ART. 19 alin. 18:
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART. 19 alin. 19:
Nu pot fi directori ai "Electrocentrale Rovinari" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART. 22 alin. 11:
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările
legale în vigoare.
Anexa 2 - Statutul Societăţii Comerciale "Electrocentrale Turceni" - S.A.”
ART. 19 alin. 18:
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART. 19 alin. 19:
Nu pot fi directori ai "Electrocentrale Turceni" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART. 22 alin. 11:
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările
legale în vigoare.
Anexa 3 – Statutul Societăţii Comerciale "Electrocentrale Bucureşti" - S.A.
ART. 19 alin. 18:
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
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ART. 19 alin. 19:
Nu pot fi directori ai "Electrocentrale Bucureşti" - S.A. şi ai sucursalelor acesteia
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART. 22 alin. 11:
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările
legale în vigoare.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.43 Hotărârea Guvernului nr. 1602/2002 , pentru aprobarea Statutului
Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., republicată în: Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 10 decembrie 2003
i.Conţinut
Anexa 1- Statutul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
ART. 17
C.E.C. - S.A. nu acordă credite pentru nici unul dintre membrii consiliului de
administraţie şi nu garantează împrumuturi pe care aceştia le-ar contracta cu altă
instituţie de credit.
ART. 18
Membrii Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A. nu pot ocupa posturi de
salariaţi, administratori sau auditori financiari în alte societăţi bancare.
ART. 19
Directorii din Centrala C.E.C. - S.A. şi din unităţile teritoriale nu pot conduce alte
societăţi bancar, comerciale sau agricole, nu pot participa în alte societăţi de acest fel
în calitate de administratori sau auditori financiari, în afară de cazurile în care
exercită aceste funcţii cu autorizarea consiliului de administraţie, în condiţiile legii.
ART. 38
(1) Personalul C.E.C. - S.A. nu are dreptul de a folosi sau a dezvălui, nici în timpul
activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar
dăuna intereselor ori prestigiului C.E.C. - S.A. sau vreunui client al acesteia.
(2) Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care obţin informaţii de natura
celor arătate din rapoarte ori alte documente ale C.E.C. - S.A.
(3) Orice membru al Consiliului de administraţie al C.E.C. - S.A., precum şi toate
persoanele care participă la activitatea acesteia sunt obligate să păstreze secretul
profesional.
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(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi persoanelor care obţin, din activitatea de
control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale C.E.C. - S.A., informaţii
privind activitatea acesteia.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.44 Hotărârea Guvernului nr. 547/2003 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A. prin reorganizarea prin divizare
parţială a Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 355 din 26 mai 2003
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
ART. 14 alin. 16:
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 14 alin. 17:
Nu pot fi directori ai Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu
modificările ulterioare.
ART. 16 alin. 11
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor, iar dacă au fost alese, decad din
mandatul lor:
a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv ori soţii administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice formă pentru alte funcţii decât cea de cenzor
un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societatea comercială;
c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator conform prevederilor
art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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VI.3.45 Hotărârea Guvernului nr. 1037/2003 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 647 din 11 septembrie 2003
i. Conţinut
Anexa 1- Actul constitutiv al al Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A.:
ART. 17 alin. 18:
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
ART. 17 alin. 19:
Nu pot fi directori ai societăţii persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr.
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
ART. 19 alin. 11:
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute de art. 156 alin. (2)
din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi de reglementările
legale în vigoare.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.46 Hotărârea Guvernului nr. 1065/2003 privind reorganizarea
Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
şi a Societăţii Comerciale "Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice ICEMENERG" - S.A. Bucureşti pe calea fuziunii prin absorbţie, precum şi
înfiinţarea Societăţii Comerciale Filiala "Institutul de Cercetări şi Modernizări
Energetice - ICEMENERG" - S.A. Bucureşti, ca filială a Companiei Naţionale de
Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 16 septembrie 2003
i.Conţinut
Anexa 2 – Statutul Societăţii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE"
- S.A. Bucureşti
ART. 17 alin. 18:
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
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ART. 17 alin. 19:
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale şi ai sucursalelor acesteia persoanele care
sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
ART. 19 alin. 11:
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, şi în reglementările legale în vigoare.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.47 Hotărârea Guvernului nr. 1227/2003 privind înfiinţarea Societăţii
Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. prin divizarea parţială a Societăţii de
Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 775 din 5 noiembrie 2003
i.Conţinut
Anexa 1 – Statutul Societăţii Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A.
ART. 17 alin. 13:
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care,
personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi
timp patroni sau asociaţi în alte societăţi comerciale cu acelaşi profil sau sunt în
relaţii comerciale directe cu S.F.T. - C.F.R.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.48 Hotărârea Guvernului nr. 1580/2003 privind reorganizarea
Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice
"Termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Galaţi" şi înfiinţarea
Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A., filială a Societăţii
Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" -
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S.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie
2004
i.Conţinut
Anexa 1 - Statut al Societăţii Comerciale "Electrocentrale Galaţi" - S.A.”
ART. 19 alin. 17:
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de
director general al societăţii, persoanele prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 21 alin. 10:
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 din Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi în reglementările legale în
vigoare.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
* Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.49 Hotărârea Guvernului nr. 42/2004 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naţionale "Poşta
Română" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 83 din 30 ianuarie
2004
i. Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A.
ART. 17 alin. 7 şi 9
(7) Cenzorilor le este interzis să comunice terţilor date referitoare la operaţiunile
societăţii, de care au luat cunoştinţă în exercitarea mandatului lor.
(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor, iar dacă au fost alese, decad din
mandatul lor:
a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soţii administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât cea de
cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la societate sau ai
căror angajatori sunt în raporturi contractuale ori se află în concurenţă cu aceasta;
c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator, conform
prevederilor art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
ii.Procedură
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*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.50 Hotărârea Guvernului nr. 230/2004 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. prin reorganizarea prin divizare
parţială a Societăţii Comerciale "Uzina Mecanică Cugir" - S.A., filială a
Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 191 din 4 martie 2004
i.Conţinut
Anexa 1 – Statutul Societăţii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A.
ART. 14 alin. 13:
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele
prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART. 14 alin. 14:
Nu pot fi directori ai Societăţii Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. şi ai
sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit prevederilor art. 135
din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 16 alin. 10:
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2)
din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.51 Hotărârea Guvernului nr. 605/2004 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "RAMI DACIA" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "RAMI
DACIA" publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 4 mai
2004
i.Conţinut
Anexa 1 – Actul constitutiv al Societăţii Comerciale "RAMI DACIA" - S.A.
ART. 20 alin. 12:
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Nu pot fi directori ai societăţii persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii privind
societăţile comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.52 Hotărârea Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.
prin reorganizarea activităţii din cadrul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi
Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 111 din 3 februarie 2005
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Întreţinere şi Servicii
Energetice "Electrica Serv" - S.A.
ART. 19
(1) "Electrica Serv" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus
din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de
adunarea generală a acţionarilor.
(2) "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie, dintre care unul
este preşedintele acestuia.
(3) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Serv" - S.A.
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a unei treimi din
numărul membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(7) Preşedintele numeşte un secretar.
(8) Conducerea "Electrica Serv" - S.A. se asigură de către un director general,
care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al
consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Serv" - S.A. este numit de
adunarea generală a acţionarilor.
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(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
(10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(11) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(13) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Serv" - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi, pentru soluţionarea anumitor probleme.
(14) În relaţiile cu terţii "Electrica Serv" - S.A. este reprezentată de directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(15) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi auditorilor financiari, la cererea lor, toate documentele "Electrica Serv" S.A. care privesc activitatea acestora.
(16) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de "Electrica Serv" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri
de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată.
(19) Nu pot fi directori ai "Electrica Serv" - S.A., ai sucursalelor sau conducători ai
agenţiilor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990,
republicată.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.53 Hotărârea Guvernului nr. 877/2005 privind înfiinţarea unor filiale societăţi comerciale miniere prin reorganizarea unor activităţi din cadrul
Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 770 din 24 august 2005
i. Conţinut
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Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Carbonifera" - S.A. Ploieşti
ART. 18
(1) S.C. "Carbonifera" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie
compus din 5 membri, numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor, în baza
mandatului emis de Ministerul Economiei şi Comerţului, dintre care unul va fi
recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani.
(3) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor numeşte un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Carbonifera" - S.A.
sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din
numărul membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(7) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. "Carbonifera" - S.A. se asigură de către directorul general,
care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(11) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(13) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al S.C. "Carbonifera" - S.A.
şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(14) În relaţiile cu terţii S.C. "Carbonifera" - S.A. este reprezentată de directorul
general, care semnează actele de angajare faţă de aceştia, pe baza şi în limitele
împuternicirilor date de consiliul de administraţie.
(15) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Carbonifera" S.A.
(16) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Carbonifera" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni ori abateri
de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greşeli în
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administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a
adunării generale a acţionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau cu
aceea de director persoanele prevăzute la ART. 138 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată.
(19) La şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii.
ART. 22
(1) Gestiunea S.C. "Carbonifera" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori
care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor, dintre care unul va fi recomandat
de Ministerul Finanţelor Publice. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie expert contabil
autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
(2) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Carbonifera" - S.A., la situaţia patrimoniului,
a profitului şi a pierderilor.
(4) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Carbonifera" - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Carbonifera" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale S.C. "Carbonifera" - S.A.
(5) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Carbonifera" - S.A. sau care au
fost primite în gaj, cauţiune ori în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(6) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Carbonifera" - S.A. şi vor delibera
împreună. În cazul apariţiei unor neînţelegeri, cenzorii vor putea întocmi rapoarte
separate care vor trebui să fie prezentate adunării generale a acţionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Carbonifera" - S.A. sau ori de câte ori consideră
necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(8) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(9) Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
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(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la ART. 161
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată.
Anexa 2 - Statutul Societăţii Comerciale "Lignitul" - S.A. Ploieşti
ART. 18
(1) S.C. "Lignitul" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus
din 5 membri, numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor, în baza
mandatului emis de Ministerul Economiei şi Comerţului, dintre care unul va fi
recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani.
(3) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor numeşte un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Lignitul" - S.A. sau
ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul
membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(7) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. "Lignitul" - S.A. se asigură de către directorul general, care
este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(11) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(13) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al S.C. "Lignitul" - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(14) În relaţiile cu terţii S.C. "Lignitul" - S.A. este reprezentată de directorul
general, care semnează actele de angajare faţă de aceştia, pe baza şi în limitele
împuternicirilor date de consiliul de administraţie.
(15) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Lignitul" - S.A.
(16) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Lignitul" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni ori abateri de la
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prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a
adunării generale a acţionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau cu
aceea de director persoanele prevăzute la art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată.
(19) La şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii.
ART. 22
(1) Gestiunea S.C. "Lignitul" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care
sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor, dintre care unul va fi recomandat de
Ministerul Finanţelor Publice. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie expert contabil
autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
(2) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Lignitul" - S.A., la situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor.
(4) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Lignitul" - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Lignitul" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale S.C. "Lignitul" - S.A.
(5) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Lignitul" - S.A. sau care au fost
primite în gaj, cauţiune ori în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(6) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Lignitul" - S.A. şi vor delibera împreună. În
cazul apariţiei unor neînţelegeri, cenzorii vor putea întocmi rapoarte separate care
vor trebui să fie prezentate adunării generale a acţionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Lignitul" - S.A. sau ori de câte ori consideră necesar
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(8) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(9) Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
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(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 161
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată.
(11) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.
(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(14) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(15) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
Anexa 3 - Statutul Societăţii Comerciale "Sălajul" - S.A. Sărmăşag
ART. 18
(1) S.C. "Sălajul" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus
din 5 membri, numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor, în baza
mandatului emis de Ministerul Economiei şi Comerţului, dintre care unul va fi
recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani.
(3) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor numeşte un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Sălajul" - S.A. sau
ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul
membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(7) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. "Sălajul" - S.A. se asigură de către directorul general, care
este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(11) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
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(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(13) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al S.C. "Sălajul" - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(14) În relaţiile cu terţii S.C. "Sălajul" - S.A. este reprezentată de directorul general,
care semnează actele de angajare faţă de aceştia, pe baza şi în limitele
împuternicirilor date de consiliul de administraţie.
(15) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Sălajul" - S.A.
(16) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Sălajul" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de
la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a
adunării generale a acţionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau cu
aceea de director persoanele prevăzute la art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată.
(19) La şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii.
ART. 22
(1) Gestiunea S.C. "Sălajul" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care
sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor, dintre care unul va fi recomandat de
Ministerul Finanţelor Publice. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie expert contabil
autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
(2) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Sălajul" - S.A., la situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor.
(4) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Sălajul" - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Sălajul" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale S.C. "Sălajul" - S.A.
(5) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Sălajul" - S.A. sau care au fost
primite în gaj, cauţiune ori în depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
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d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(6) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Sălajul" - S.A. şi vor delibera împreună. În
cazul apariţiei unor neînţelegeri cenzorii vor putea întocmi rapoarte separate care vor
trebui să fie prezentate adunării generale a acţionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la constituirea S.C. "Sălajul" - S.A. sau ori de câte ori consideră necesar
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(8) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(9) Cenzorii şi cenzorii supleanţi se numesc de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 161
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată.
(11) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.
(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a
acţionarilor.
(14) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la
numirea altor cenzori.
(15) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
ii.

Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.

iii.

Sancţiuni

*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.54 Hotărârea Guvernului nr. 900/2005 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Zirom" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Zirom",
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 765 din 23 august 2005
i.

Conţinut

Anexa 1- Statutul Societăţii Comerciale Zirom SA :
ART. 18
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(1) Zirom - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5
membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Membrii consiliului de
administraţie sunt numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor, în baza
mandatului emis de ministrul economiei şi comerţului, dintre care unul va fi
recomandat de Ministerul Finanţelor Publice. Membrii consiliului de administraţie sunt
numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani şi sunt remuneraţi pentru această calitate cu
indemnizaţie lunară.
(2) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(3) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul Zirom - S.A. sau ori de
câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din
numărul membrilor săi.
(4) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(5) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului scris al preşedintelui.
(6) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte un secretar fie dintre membrii
consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
(7) Conducerea executivă a Zirom - S.A. se asigură de către un director general,
membru al consiliului de administraţie, numit de ministrul economiei şi comerţului.
(8) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(9) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(11) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(12) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al Zirom - S.A. şi poate
recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(13) În relaţiile cu terţii Zirom - S.A. este reprezentată de directorul general, pe
baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează
actele de angajare faţă de aceştia.
(14) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Zirom - S.A.
(15) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(16) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de Zirom - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acesteia, în condiţiile legii. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(17) Nu pot avea calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care
sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
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(18) Nu pot fi directori ai Zirom - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit
ART. 138 din Legea nr. 31/1990, republicată.
(19) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat problemele
referitoare la raporturile de muncă cu personalul Zirom - S.A. pot fi invitaţi şi
reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de
sindicat şi care nu vor avea drept de vot.
(20) La şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii.
ART. 20
(1) Gestiunea Zirom - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori, dintre care
unul este recomandat de Ministerul Finanţelor Publice, care sunt aleşi de adunarea
generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în
condiţiile legii sau expert contabil.
(2) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzori.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea Zirom - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului
şi a pierderilor.
(4) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar verifică exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor Zirom - S.A., dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă
cu registrele, dacă acestea sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor
patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea Zirom - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale Zirom - S.A.
(5) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Zirom - S.A. ori care au fost primite în
gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori
şi de lichidatori.
(6) Cenzorii se întrunesc la sediul Zirom - S.A. şi deliberează împreună. În caz de
neînţelegere, cenzorii vor putea face rapoarte separate care vor trebui să fie
prezentate adunării generale a acţionarilor.
(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la înfiinţarea Zirom - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte
situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(8) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
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(9) Cenzorii şi supleanţii sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pentru un
mandat de 3 ani şi pot fi realeşi.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, şi în reglementările legale în vigoare.
(11) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(12) În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, încetare sau renunţare la
mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la întrunirea celei mai apropiate adunări
generale a acţionarilor.
(14) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca de urgenţă adunarea generală a acţionarilor, care va
proceda la numirea altor cenzori.
(15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările, precum şi constatările
făcute în exerciţiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.55 Hotărârea Guvernului nr. 917/2005 privind înfiinţarea unor
societăţi comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea
parţială a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.
Călători" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 783 din
29 august 2005
i. Conţinut
Anexa 3 - Statutul cadru
ART. 17
(1) Societatea regională este administrată de un consiliu de administraţie format
din 5 membri, dintre care un specialist din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi cel
puţin unul din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numiţi
de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi
realeşi.
(2) Conducerea executivă a societăţii regionale este asigurată de directorul
general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.
(3) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte prin decizie un secretar al
consiliului de administraţie care va asigura secretariatul consiliului şi va întocmi
procesul-verbal al fiecărei şedinţe.
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(4) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală
a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(5) Desemnarea administratorilor se stabileşte de adunarea generală a
acţionarilor. Până la finalizarea procesului de privatizare, reprezentanţii statului în
consiliul de administraţie vor fi numiţi prin ordin al ministrului transporturilor,
construcţiilor şi turismului, la propunerea adunării generale a acţionarilor.
(6) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori
este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul
membrilor săi.
(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(8) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi
parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de
persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
(9) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii
executive a societăţii regionale şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize
sau expertize, necesare în vederea luării unor decizii.
(10) Membrii consiliului de administraţie pot exercita orice act de administrare a
societăţii regionale în interesul acesteia, în limita mandatului acordat de consiliul de
administraţie.
(11) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea
societăţii regionale.
(12) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de societatea regională pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii
ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.
(13) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
nu pot fi fondatori, precum şi cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora până
la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi în societăţi
comerciale cu acelaşi profil sau sunt în relaţii comerciale directe cu societatea
regională.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.56 Hotărârea Guvernului nr. 565/2006 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere "Econord" - S.A. Baia
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Mare prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Companiei Naţionale a
Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 412 din 12 mai 2006
i. Conţinut
Anexa 1. - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor
Miniere "Econord" - S.A. Baia Mare
ART. 18
(1) S.C. "Econord" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus
din 5 membri.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani.
(3) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor va alege un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul S.C. "Econord" - S.A. ori de
câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din
numărul membrilor săi.
(5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(7) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(8) Conducerea S.C. "Econord" - S.A. se asigură de către un director general.
(9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin 3 din numărul
membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a
membrilor prezenţi.
(10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(11) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către
acel membru care a prezidat şedinţa şi de către secretar.
(13) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al S.C. "Econord" - S.A. şi
poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(14) În relaţiile cu terţii S.C. "Econord" - S.A. este reprezentată de directorul
general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care
semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(15) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Econord" S.A.
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(16) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de S.C. "Econord" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de
la prevederile legale, pentru abateri de la actul constitutiv sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărâre a
adunării generale a acţionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute la art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată. Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.
(19) Nu pot fi director, respectiv directori executivi ai S.C. "Econord" - S.A.
persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 138 din Legea nr. 31/1990,
republicată.
ART. 20
(1) Gestiunea S.C. "Econord" - S.A. este controlată de acţionari şi de comisia de
cenzori, formată din 3 membri, care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. În perioada în care
Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare
deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de
Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de
cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Econord" - S.A., la situaţia patrimoniului, a
profitului şi a pierderilor.
(4) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a
mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi
informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a
documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra
conturilor S.C. "Econord" - S.A., bilanţului contabil şi contului de profit şi pierdere,
prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) la lichidarea S.C. "Econord" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv şi a obiectului de
activitate ale S.C. "Econord" - S.A.
(5) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi inopinat, inspecţii ale casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Econord" - S.A. ori care au fost
primite în gaj, cauţiune sau depozit;
b) să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor,
inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c) să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d) să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale actului constitutiv să fie îndeplinite de
administratori şi de lichidatori.
(6) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Econord" - S.A. şi iau decizii în
unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se
înaintează adunării generale a acţionarilor.
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(7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă
aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul
social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor
2 ani de la înfiinţarea S.C. "Econord" - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar
pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi ale actului constitutiv.
(8) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(9) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor
pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 161
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată.
(11) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie
egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la
mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârstă.
(13) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi
numesc altă persoană în locul vacant, până la prima întrunire a adunării generale a
acţionarilor.
(14) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de
administraţie va convoca de urgenţă adunarea generală a acţionarilor, care va
proceda la numirea altor cenzori.
(15) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi
constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(16) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.57 Hotărârea Guvernului nr. 1033/2006 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Fabrica de Pulberi" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parţială
a Societăţii Comerciale "Uzina de Produse Speciale Făgăraş" - S.A., filială a
Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 707 din 17 august 2006
i. Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale "Fabrica de Pulberi" - S.A.:
ART. 19
(1) S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. este administrată de un consiliu de
administraţie compus din 3 membri, dintre care unul este directorul general al
acesteia. Membrii consiliului de administraţie, inclusiv directorul general, sunt numiţi
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şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor în baza mandatului acordat de
Adunarea generală a acţionarilor a C.N. "Romarm" - S.A. Membrii consiliului de
administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani, sunt remuneraţi pentru
această calitate cu o indemnizaţie lunară şi pot fi reeligibili pentru încă un mandat.
(2) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării
acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant
va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului
său.
(3) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Fabrica de Pulberi"
- S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori la cererea unei
treimi din numărul membrilor săi.
(4) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(5) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
către un membru, pe baza mandatului preşedintelui.
(6) Preşedintele consiliului de administraţie numeşte un secretar fie dintre membrii
consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
(7) Conducerea executivă a S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. se asigură de către un
director general, care nu poate fi preşedinte al consiliului de administraţie, numit de
Consiliul de administraţie al C.N. "Romarm" - S.A., la propunerea directorului general
al C.N. "Romarm" - S.A.
(8) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(9) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(10) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de
secretar.
(11) Pe baza procesului-verbal secretarul redactează decizia consiliului de
administraţie care se semnează de preşedinte şi de către toţi membrii consiliului de
administraţie prezenţi.
(12) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi
funcţionare propriu, o parte din atribuţiile sale directorului general al S.C. "Fabrica de
Pulberi" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea
anumitor probleme.
(13) În relaţiile cu terţii S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. este reprezentată de
directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de
administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(14) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie
acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Fabrica de
Pulberi" - S.A.
(15) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform
prevederilor legale.
(16) Membrii consiliului de administraţie răspund individual şi solidar, după caz,
faţă de S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau
abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
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(17) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele care, potrivit legii, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal,
rudele sau afinii acestora până la gradul al II-lea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni
ori asociaţi la societăţi comerciale cu acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii
comerciale directe.
(18) Nu pot fi directori ai S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. persoanele care sunt
incompatibile potrivit legii.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.58 Hotărârea Guvernului nr. 1461/2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 882 din 30 octombrie 2006
i. Conţinut
Anexa 1 - Regulament de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă INSEMEX Petroşani:
ART. 12
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi îşi păstrează
calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate
drepturile şi obligaţiile care derivă din această calitate.
(2) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membri ai consiliului de
administraţie, aceştia primesc o indemnizaţie lunară, stabilită de consiliul de
administraţie, care nu poate depăşi 20% din salariul de bază al directorului general al
institutului naţional.
(3) Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de două
consilii de administraţie ale institutelor naţionale şi nu pot participa, în aceeaşi
calitate, la alte unităţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese
concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei
care, personal, soţul/soţia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi
timp patroni sau asociaţi la alte unităţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional
se află în relaţii economice directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.

475

iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.59 Hotărârea Guvernului nr. 675/2007 privind reorganizarea prin
divizare parţială a societăţilor comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei
electrice, filiale ale Societăţii Comerciale "Electrica" - S.A. publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 462 din 9 iulie 2007
i.Conţinut
Anexa 3 - Statutul Societăţii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei
Electrice "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A., filială a Societăţii
Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
ART. 19
(1) Societatea este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5
membri, care este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru
realizarea obiectului de activitate al societăţii, precum şi cu supravegherea activităţii
directorilor, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a
acţionarilor.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani
şi sunt revocaţi, după caz, de adunarea generală ordinară a societăţii.
(3) Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie,
adunarea generală ordinară a acţionarilor propune un nou administrator. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii sau la locul stabilit
prin convocator, cel puţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea preşedintelui consiliului de administraţie, a cel puţin 2 membri ai
consiliului de administraţie sau a directorului general.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului său
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Preşedintele consiliului de administraţie coordonează activitatea consiliului şi
raportează cu privire la aceasta adunării generale a acţionarilor. În lipsa acestuia
consiliul de administraţie poate însărcina pe un alt membru al consiliului de
administraţie pentru îndeplinirea funcţiei de preşedinte.
(8) Preşedintele numeşte un secretariat fie dintre membrii consiliului de
administraţie, fie din afara acestuia.
(9) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un
contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii
societăţii, contractul individual de muncă al acestora este suspendat pe perioada
mandatului.
(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar hotărârile se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
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(11) Convocarea consiliului de administraţie va cuprinde data, locul unde se va
ţine şedinţa şi ordinea de zi, transmise cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii
şedinţei. Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal al şedinţei, care se
înregistrează într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de
administraţie.
(12) Procesul-verbal va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor,
deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este
semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator,
precum şi de membrii secretariatului.
(13) Pe baza procesului-verbal secretariatul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(14) Consiliul de administraţie este obligat să delege conducerea societăţii unuia
sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; directorii pot fi
numiţi şi dintre administratori sau din afara consiliului de administraţie.
(15) Directorul general şi ceilalţi directori cărora li s-a delegat conducerea societăţii
de către consiliul de administraţie vor încheia un contract de mandat cu consiliul de
administraţie.
(16) În relaţiile cu terţii şi în justiţie societatea este reprezentată de directorul
general, pe baza delegării conducerii societăţii de către consiliul de administraţie, iar
membrii consiliului de administraţie păstrează atribuţia de reprezentare a societăţii în
raporturile cu directorii, împreună sau separat.
(17) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţia
acţionarilor şi a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii.
(18) Membrii consiliului de administraţie trebuie să accepte în mod expres această
calitate şi trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.
(19) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la
prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea
acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(20) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(21) Nu pot fi directori ai societăţii persoanele care sunt incompatibile potrivit
dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(22) În cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul
unei obligaţii legale de auditare financiară, consiliul de administraţie poate crea mai
multe comitete consultative, conform prevederilor legale. Consiliul de administraţie
este obligat să înfiinţeze comitetul consultativ de audit, format din cel puţin doi
membri din consiliul de administraţie, iar unul dintre aceştia să aibă experienţă în
aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Atribuţiile şi competenţele
consiliilor consultative vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale.
(23) Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia,
conform dispoziţiilor legale.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
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*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.60 Hotărârea Guvernului nr. 801/2007 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă "C.F.R. Ferry - Boat" - S.A. ca
filială a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 557 din 15 august 2007
i.Conţinut
Anexa 1 - Statutul Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă
"C.F.R. Ferry - Boat" - S.A.
ART. 17
(1) Societatea este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5
membri, dintre care:
- preşedintele consiliului de administraţie, care este şi directorul general al
societăţii;
- un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor;
- un reprezentant al Ministerului Transporturilor,
aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a
fi realeşi.
(2) Conducerea executivă a societăţii este asigurată de directorul general al
societăţii, numit de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea adunării generale
a acţionarilor a C.F.R. Marfă.
(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea generală
a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata
pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(4) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori
este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a două treimi din numărul
membrilor săi.
(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din
numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea
absolută a membrilor prezenţi.
(6) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe
baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei, într-un registru sigilat şi parafat de
preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana
care a prezidat şedinţa şi de secretar.
(7) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii
executive a societăţii şi poate recurge la consultanţi pentru studii, analize sau
expertize, necesare pentru luarea unor decizii.
(8) Preşedintele consiliului de administraţie şi directorul general al societăţii sunt
obligaţi să pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, orice
documente legate de activitatea societăţii.
(9) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia.

478

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie
persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu
pot fi fondatori, precum şi cele care, personal ori ale căror rude sau afini până la
gradul al doilea inclusiv sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi în societăţi
comerciale cu acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.61 Hotărârea Guvernului nr. 1581/2007 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A. publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 22 din 11 ianuarie 2008
i.Conţinut
Anexa 1 - Actul constitutiv al Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" S.A.:
ART. 24
(1) Fondul Proprietatea este supus auditului financiar. Totodată, Fondul
Proprietatea îşi va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
(2) În cadrul Fondului Proprietatea va fi organizat un departament de audit intern
cu atribuţii de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor societăţii, în scopul
furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi
proceselor de conducere ale acesteia.
(3) Activitatea de audit intern va fi independentă de managementul Fondului
Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi în exercitarea acestei activităţi.
(4) Activitatea de audit intern va evalua şi va îmbunătăţi managementul riscurilor
din cadrul Fondului Proprietatea, controlul şi procesele de conducere.
(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferenţă în determinarea scopului
auditului intern şi în exercitarea activităţii.
(6) Auditorii interni vor avea o atitudine imparţială, corectă şi vor evita conflictele
de interese.
(7) Departamentul de audit intern va comunica planurile activităţii de audit intern şi
resursele necesare, inclusiv schimbările interimare semnificative, Directoratului,
pentru revizuire şi aprobare.
(8) Conducătorul departamentului de audit intern va stabili politicile şi procedurile
pentru exercitarea activităţii de audit intern în cadrul Fondului Proprietatea,
cuprinzând, printre altele, analiza deciziilor managementului societăţii şi controlul
consecvenţei acestora cu cerinţele statutare şi/sau cu alte documente aprobate de
către adunarea generală a acţionarilor.
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(9) Departamentul de audit intern îşi va coordona activitatea cu auditorul financiar,
pentru a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obiectivelor de audit şi pentru a
minimiza suprapunerea.
(10) Conducătorul departamentului de audit intern va raporta trimestrial
Directoratului Fondului Proprietatea despre scopul activităţii de audit intern,
autoritatea, responsabilitatea şi execuţia conform planului său. Raportările vor
include, de asemenea, riscurile semnificative şi aspecte ale controlului şi conducerii,
precum şi alte probleme necesare sau solicitate de către Directorat.
(11) Departamentul de audit intern va verifica dacă au fost luate în mod
corespunzător de către managementul Fondului Proprietatea măsuri în legătură cu
riscurile semnificative raportate sau dacă Directoratul a acceptat riscul de a nu lua
nicio măsură şi va informa adunarea generală a acţionarilor în cazul în care
Directoratul a decis să accepte riscurile semnificative raportate.
(12) Departamentul de audit intern va stabili procedurile de monitorizare a
implementării măsurilor luate de managementul Fondului Proprietatea.
(13) Auditorii interni vor aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului de supraveghere
neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului
constitutiv; cazurile mai importante vor fi aduse la cunoştinţa adunării generale a
acţionarilor.
(14) Auditorii interni vor avea în vedere plângerile făcute de acţionari la întocmirea
rapoartelor către Consiliul de supraveghere.
(15) Atribuţiile, îndatoririle şi modul de funcţionare ale auditorilor interni, precum şi
drepturile şi obligaţiile acestora se completează cu dispoziţiile legale în acest
domeniu.
ART. 40
(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi alte prevederi legale aplicabile în vigoare.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VI.3.62 Hotărârea Guvernului nr. 748/2008 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale "Centrul de Învăţământ Turistic" - S.A. prin reorganizarea Centrului
Naţional de Învăţământ Turistic şi trecerea imobilelor aflate în administrarea
acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 611 din 19 august 2008
i.Conţinut
Anexa 2 - Statutul Societăţii Comerciale "Centrul de Învăţământ Turistic" - S.A.
ART. 18
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(1) Societatea este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5
(cinci) membri, dintre care unul este directorul general al Societăţii. Membrii
consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi de adunarea generală a
acţionarilor, în baza mandatului emis de ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
comerţ, turism şi profesii liberale.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani şi pot fi
revocaţi prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor; ei sunt remuneraţi pentru
această calitate cu o indemnizaţie lunară.
(3) Pe perioada cât statul este acţionar majoritar, din consiliul de administraţie vor
face parte 4 reprezentanţi ai Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ,
Turism şi Profesii Liberale şi un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor.
(4) În situaţia în care se creează un loc vacant în cadrul consiliului de
administraţie, adunarea generală a acţionarilor numeşte în mod corespunzător un
nou administrator. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa
locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului
predecesorului său.
(5) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni la sediul
Societăţii, la convocarea preşedintelui sau la cererea motivată a 2 dintre membrii săi
ori a directorului general.
(6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului
regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de
un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8) Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie,
fie din afara acestuia.
(9) Conducerea Societăţii se asigură de către directorul general, în baza delegării
primite de la consiliul de administraţie. Directorul general poate fi şi preşedintele
consiliului de administraţie.
(10) Deciziile în cadrul consiliului de administraţie se iau cu votul majorităţii
membrilor prezenţi, iar deciziile cu privire la numirea sau revocarea preşedinţilor
acestor organe se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului.
(11) Preşedintele consiliului de administraţie va avea votul decisiv în caz de
paritate a voturilor.
(12) Dacă preşedintele în funcţie al consiliului de administraţie nu poate sau îi este
interzis să participe la vot, ceilalţi membri ai consiliului de administraţie vor putea
alege un preşedinte de şedinţă, având aceleaşi drepturi ca preşedintele în funcţie.
(13) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi
comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei.
Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un
registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(14) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele
participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi
opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de
către cel puţin un alt administrator.
(15) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează
hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
(16) Consiliul de administraţie deleagă conducerea Societăţii directorului general al
acesteia, ale cărui atribuţii şi responsabilităţi sunt stabilite prin prezentul statut şi
dispoziţiile legale. La rândul său, directorul general poate delega atribuţiile sale unuia
sau mai multor conducători de structuri din cadrul Societăţii (directori executivi, şefi
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de departamente sau divizii etc.), fără ca aceştia să devină directori ai Societăţii în
sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(17) În relaţiile cu terţii Societatea este reprezentată de către directorul general, pe
baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie. În relaţia cu
directorul general, Societatea este reprezentată prin consiliul de administraţie.
(18) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general trebuie să fie asiguraţi
de răspundere profesională conform prevederilor legale şi limitelor stabilite de
adunarea generală a acţionarilor.
(19) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz,
faţă de Societate pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni, prejudicii cauzate prin
actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi
produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor, sau
pentru abateri de la prevederile legale ori de la prezentul statut sau pentru nereguli în
administrarea Societăţii. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea
adunării generale a acţionarilor.
(20) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie şi de
director general al Societăţii, persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi
fondatori, precum şi cele care, personal ori ale căror rude sau afini până la gradul al
doilea inclusiv, sunt, în acelaşi timp, patroni sau asociaţi în societăţi comerciale cu
acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.
(21) Adunarea generală a acţionarilor, în baza unei hotărâri, pentru exerciţiul în
curs, va fixa remuneraţia cuvenită membrilor consiliului de administraţie şi cenzorilor,
iar consiliul de administraţie va stabili remuneraţia directorilor. Dacă una dintre
aceste persoane exercită atribuţii specifice sau suplimentare, se pot acorda
remuneraţii suplimentare care se stabilesc de către consiliul de administraţie, limitele
generale ale acestora fiind stabilite printr-o hotărâre a adunării generale a
acţionarilor.
(22) Este interzisă creditarea de către Societate a membrilor consiliului de
administraţie sau a directorilor acesteia prin intermediul unor operaţiuni, precum:
a) acordarea de împrumuturi membrilor consiliului de administraţie sau directorilor;
b) acordarea de avantaje financiare membrilor consiliului de administraţie sau
directorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceştia de
operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii ori executare de lucrări;
c) garantarea, directă sau indirectă, în tot ori în parte, a oricăror împrumuturi
acordate membrilor consiliului de administraţie sau directorilor, concomitentă sau
ulterioară acordării împrumutului;
d) garantarea, directă sau indirectă, în tot ori în parte, a executării de către
membrii consiliului de administraţie sau de către directori a oricăror altor obligaţii
personale ale acestora faţă de terţe persoane;
e) dobândirea cu titlu oneros sau cu plată, în tot ori în parte, a unei creanţe ce are
drept obiect un împrumut acordat de o terţă persoană membrilor consiliului de
administraţie sau directorilor ori o altă prestaţie personală a acestora.
(23) Prevederile alin. (21) sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi
soţul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ai membrilor consiliului de
administraţie sau ai directorilor; de asemenea, dacă operaţiunea priveşte o societate
civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este
administrator sau director ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele
sus-menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.
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(24) Prevederile alin. (21) nu se aplică în situaţiile de excepţie prevăzute de Legea
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 20
(1) Controlul gestiunii Societăţii este asigurat de 3 cenzori şi tot atâţia supleanţi
care sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor, pe o perioadă de 3 ani, cu
posibilitatea de a fi realeşi. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.
(2) În perioada în care Societatea are capital majoritar de stat, unul dintre cenzori
este, în mod obligatoriu, reprezentant al Ministerul Economiei şi Finanţelor.
(3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la
cerere, date cu privire la activitatea Societăţii, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a
pierderilor.
(4) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a) supraveghează gestiunea Societăţii, verifică dacă situaţiile financiare sunt legal
întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi
dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare;
b) controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate
de consiliul de administraţie asupra conturilor Societăţii şi a situaţiilor financiare
anuale, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c) controlează operaţiunile de lichidare ale Societăţii;
d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de
reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate
ale Societăţii.
(5) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 163 alin. (2) din Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cenzorii vor delibera
împreună şi vor putea face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate, care vor trebui
să fie prezentate adunării generale a acţionarilor. Pentru celelalte obligaţii impuse de
lege sau de prezentul statut, cenzorii vor putea lucra separat, având obligaţia de a
înregistra deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului, întrun registru special.
(6) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile
legale în materie.
(7) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările
legale în vigoare.
(8) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la mandat
a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.
(9) În situaţia prevăzută la alin. (8), precum şi în situaţia în care numărul cenzorilor
nu se poate completa prin înlocuirea cu supleanţi ori nu mai rămâne în funcţie niciun
cenzor, administratorii vor convoca de urgenţă adunarea generală a acţionarilor în
vederea desemnării unui nou cenzor.
(10) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a
acţionarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare ale acţionarilor.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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VII.LIBER PROFESIONISTI
VII.1 LEGI
VII.1.1. Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 18 octombrie
2011, cu modificările şi completările ulterioare9
i.Conţinut
ART. 36
Exercitarea profesiei de notar public este incompatibilă cu:
a) desfăşurarea unei activităţi salarizate sau de executor judecătoresc, avocat
ori consilier juridic, cu excepţia:
- activităţii didactice universitare;
- activităţii literare şi publicistice;
- calităţii de deputat sau senator ori a celei de consilier în consiliile judeţene
sau locale, pe durata mandatului;
- calităţii de membru în organele de conducere sau în alte organisme ale
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Camerelor Notarilor Publici ori în alte organizaţii
interne şi internaţionale la care Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Camerele
Notarilor Publici sunt afiliate sau cu care colaborează;
b) desfăşurarea unor activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
c) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, de asociat
comanditat în societăţile în comandită simplă sau pe acţiuni, administrator al
unei societăţi cu răspundere limitată, preşedinte al unui consiliu de
administraţie, membru al consiliului de conducere, director general sau
director al unei societăţi pe acţiuni, administrator al unei societăţi civile.
ii.Procedură
*Se aplică procedura disciplinară prevăzută de art. 40 – 43 din Legea nr. 36/1995.
iii.Sancţiuni
ART. 24
Exerciţiul funcţiei de notar public se suspendă:
a) în caz de incompatibilitate;
(…).

9

A fost avută în vedere forma actului normativ în vigoare la data de 30 octombrie 1995. Legea nr. 36/1995 a fost
modificată şi completată şi prin Legea nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a
activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 8 iunie 2012.
Potrivit prevederilor art. VI alin. (1) din Legea nr. 77/2012, acest act normativ va intra în vigoare la data de 1
ianuarie 2013.
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VII.1.2 Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7
februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 14
Este nedemn de a fi avocat:
a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu
închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă
atingere prestigiului profesiei;
b) cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârşit
abateri disciplinare grave, sancţionate cu măsura excluderii din profesie, ca
sancţiune disciplinară;
c) cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe
durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
d) falitul fraudulos, chiar reabilitat.
ART. 15
Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat;
b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau
bunele moravuri;
c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ.
ART. 16
Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu:
a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeţene;
b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul juridic superior;
c) activitatea literară şi publicistică;
d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal,
consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate industrială, traducător
autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare şi
lichidare judiciară, în condiţiile legii.
ART. 109
(1) Avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine şi care
îşi desfăşoară activitatea efectiv şi cu regularitate, pe o perioadă de cel puţin 3 ani în
România, în domeniul dreptului românesc sau al dreptului comunitar sunt admişi în
profesia de avocat în România, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
art. 100, cu respectarea prevederilor prezentei legi referitoare la exerciţiul drepturilor
civile şi politice şi la cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate.
(…)
(4) Avocaţii care profesează sub titlul profesional din statul membru de origine şi care
au desfăşurat în mod efectiv şi cu regularitate o activitate profesională în România pe
o perioadă de cel puţin 3 ani, dar pe o perioadă mai scurtă în domeniul dreptului
românesc, pot obţine admiterea în profesia de avocat şi dreptul de a o practica sub
titlul profesional din România, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
art. 100, cu respectarea prevederilor prezentei legi referitoare la exerciţiul drepturilor
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civile şi politice şi la cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate, după următoarea
procedură:
(…).
ART. 110
(…)
(3) Pentru exercitarea altor activităţi decât cele menţionate la alin. (2), avocatul
respectă condiţiile şi regulile de conduită profesională ale statului membru de origine,
precum şi legislaţia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi,
la secretul profesional, la relaţiile dintre avocaţi, la interdicţia ca acelaşi avocat să
reprezinte două părţi având interese contrarii, precum şi la publicitate. Un avocat
care nu este stabilit în România este ţinut de respectarea acestor reguli numai în
măsura în care respectarea lor este justificată obiectiv pentru asigurarea exercitării
corecte a activităţilor de avocat, a demnităţii profesiei şi a respectării regulilor privind
incompatibilitatea.
ii.Procedură
ART. 25
(1) Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocaţilor incompatibili, la
cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a
profesiei se face numai la cerere, după încetarea stării de incompatibilitate.
(2) În cazurile în care există incompatibilitate, decizia de primire în profesie va
produce efectele numai de la data încetării stării de incompatibilitate, care trebuie
rezolvată în termen de două luni de la emiterea deciziei.
ART. 56
(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleşi pe o perioadă de 4
ani şi care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul şi
prodecanul se includ în acest număr.
(2) Consiliul baroului are următoarele atribuţii:
f) hotărăşte asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia;
(…).
Dispoziţiile relevante în materie de răspundere disciplinară a membrilor profesiei sunt
cuprinse în cadrul art. 86 – 90 din lege.
iii.Sancţiuni
ART. 27
Calitatea de avocat încetează:
(…)
c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca
sancţiune disciplinară;
ART. 28
Calitatea de avocat este suspendată:
în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;
(…).
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VII.1.3 Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 42
Exercitarea funcţiei de executor judecătoresc este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, exceptând activitatea didactică
universitară, activitatea artistică, literară şi publicistică;
b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier în consiliile judeţene
sau locale, pe durata mandatului;
c) desfăşurarea unor activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
d) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, asociat comanditat în
societăţile în comandită simplă sau pe acţiuni, administrator al unei societăţi cu
răspundere limitată, preşedinte al unui consiliu de administraţie, membru al consiliului
de conducere, director general sau director al unei societăţi pe acţiuni, administrator
al unei societăţi profesional.
ART. 46
Este interzis executorilor judecătoreşti să dobândească direct sau prin persoane
interpuse, pentru ei sau pentru alţii, bunurile ce au făcut obiectul activităţii de
executare silită.
ii.Procedură
*Procedura disciplinară este prevăzută la art. 48-51 din lege.
iii.Sancţiuni
ART. 24
Exerciţiul funcţiei de executor judecătoresc se suspendă:
(…)
(2) b) în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 42, precum şi în cazul
interdicţiilor prevăzute de lege;
(…)
ART. 25
(1) În cazurile prevăzute la art. 24 lit. a), b) şi c) suspendarea se dispune de ministrul
justiţiei, din oficiu sau la cererea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor
Judecătoreşti.
(…)
ART. 47
Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc intervine pentru următoarele
abateri:
(…)
b) încălcarea incompatibilităţilor şi interdicţiilor prevăzute de lege;
(…)
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VII.1.4 Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
arhitect, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 771 din 23 august 2004,
cu modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 10
(…)
(2) Arhitecţii dobândesc drept de semnătură acordat de către Ordinul Arhitecţilor din
România, în condiţiile legii, dacă au exerciţiul deplin al drepturilor civile, dacă
îndeplinesc condiţiile de onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de experienţă
profesională practică, prevăzute de prezenta lege şi de Directivă. Obţinerea dreptului
de semnătură de către arhitecţi atrage obligatoriu înscrierea acestora în Tabloul
Naţional al Arhitecţilor, în condiţiile legii.
(3) Condiţia de onorabilitate prevăzută la alin. (2) se consideră a fi îndeplinită:
a) dacă arhitectului solicitant al dreptului de semnătură nu i-a fost interzisă
definitiv sau temporar exercitarea profesiei prin hotărâre judecătorească definitivă, ca
pedeapsă complementară pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu
exercitarea profesiei;
b) dacă arhitectul solicitant al dreptului de semnătură nu a săvârşit abateri
disciplinare care au fost sancţionate de Ordinul Arhitecţilor din România cu
retragerea definitivă a dreptului de semnătură, potrivit prezentei legi.
ART. 15
Exercitarea dreptului de semnătură, potrivit prezentei legi, este incompatibilă cu
situaţiile în care:
a) arhitectul îndeplineşte pentru acelaşi proiect funcţia de verificator, de expert
sau de consilier ales în cadrul administraţiei publice implicate în procesul de avizare
sau de autorizare;
b) arhitectul este funcţionar public în cadrul autorităţii administraţiei publice
centrale sau locale care are în competenţă avizarea, autorizarea şi controlul lucrării
în cauză.
ART. 24
(1) Ordinul Arhitecţilor din România are următoarele atribuţii:
(…)
e) acordă arhitecţilor dreptul de semnătură şi gestionează Tabloul Naţional al
Arhitecţilor.
(2) Atribuţia Ordinului Arhitecţilor din România privind acordarea dreptului de
semnătură nu poate fi exercitată de nici o altă instituţie sau asociaţie profesională.
ii. Procedură
*Răspunderea disciplinară este reglementată de dispoziţiile art. 38 – 41 din lege.
iii. Sancţiuni
ART. 21
Dreptul de semnătură se suspendă:
(…)
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c) pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre
judecătorească definitivă;
d) cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii.
ART. 22
Dreptul de semnătură încetează:
(…)
b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată definitiv pentru o faptă
prevăzută de lege, în legătură directă cu exercitarea dreptului de semnătură, sau
dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei exercitării profesiei, printr-o
hotărâre judecătorească definitivă.

VII.1.5 Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist,
biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului
Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar, publicată în
Monitorul Oficial al României, nr. 936 din 25 noiembrie 2003
i.Conţinut
ART. 35
(1) Biroul executiv al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul
sanitar din România asigură activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii şi
regulamentelor proprii.
(2) Biroul executiv este alcătuit din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar şi 2
membri, aleşi prin vot secret de membrii consiliului naţional prevăzut la art. 33.
(3) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţiile
corespunzătoare dintr-un sindicat.
ART. 36
(…)
(4) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (1) şi (2),
va alege dintre membrii săi un birou format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un
secretar.
(5) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţia
corespunzătoare dintr-un sindicat.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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VII.1.6 Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 867 din 5
decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 8
Poate fi consilier juridic acela care îndeplineşte următoarele condiţii:
(…)
e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.
ART. 9
Este nedemn de a fi consilier juridic:
a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a
aduce atingere profesiei de consilier juridic;
b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a săvârşit abuzuri prin care au
fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre
judecătorească irevocabilă;
c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.
ART. 10
Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:
a) calitatea de avocat;
b) activităţile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de consilier juridic
sau bunele moravuri;
c) orice altă profesie autorizată sau salarizată în ţară sau în străinătate;
d) funcţia şi activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de
reorganizare şi lichidare judiciară;
e) activitatea publicistică salarizată;
f) alte incompatibilităţi prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese, în
condiţiile legii.
ART. 11
Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:
a) activitatea didactică universitară şi de cercetare juridică, activitatea literară,
culturală şi publicistică nesalarizată;
b) funcţia de arbitru, mediator sau expert, în condiţiile legii şi cu respectarea
prevederilor legale privind conflictul de interese;
c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice.
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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VII.1.7 Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului
Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 492 din 1 iunie 2004
i.Conţinut
ART. 20
Nu poate exercita profesia de psiholog cu drept de liberă practică:
a) psihologul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei
infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de
psiholog şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) psihologul căruia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilită
prin hotărâre judecătorească;
c) psihologul căruia i s-a suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca
sancţiune disciplinară, pe durata suspendării.
ART. 21
Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică este incompatibilă cu:
a) desfăşurarea oricărei activităţi de natură a aduce atingere demnităţii profesionale
sau bunelor moravuri;
b) starea de sănătate necorespunzătoare, certificată de Comisia de expertiză
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, potrivit legii;
c) folosirea cu bună ştiinţă a cunoştinţelor sau metodelor profesionale în defavoarea
persoanei sau în scop ilegal.
ii. Procedură
*Răspunderea disciplinară este reglementată de art. 53 – 58 din lege.
iii. Sancţiuni
ART. 18
Dreptul de liberă practică se suspendă:
(…)
c) cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii;
d) pe perioada suspendării dreptului de a profesa, dispusă prin hotărâre
judecătorească definitivă.
ART. 19
Dreptul de liberă practică încetează:
b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată pentru o faptă prevăzută de
lege, în legătură cu exercitarea dreptului de liberă practică, sau dacă i s-a aplicat
pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita profesia printr-o
hotărâre judecătorească definitivă.
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VII.1.8 Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1088 din 23 noiembrie 2004
i.Conţinut
ART. 14
Nu poate beneficia de statutul de asistent social persoana care:
a) nu este înregistrată în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România;
b) a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea cu
intenţie a unei infracţiuni în împrejurări legate de exercitarea profesiei de asistent
social şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) are stabilită pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita
profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească definitivă;
d) are suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sancţiune disciplinară,
pe durata suspendării.
ART. 15
Statutul asistentului social este incompatibil cu:
a) desfăşurarea oricărei activităţi de natură să aducă atingere demnităţii profesionale;
b) folosirea cu bună ştiinţă a cunoştinţelor sau metodelor profesionale în defavoarea
persoanei sau în scop ilegal;
c) apartenenţa sau promovarea intereselor unor formaţiuni politice ori grupări scoase
în afara legii.
Nu poate beneficia de statutul de asistent social persoana care:
a) nu este înregistrată în Registrul naţional al asistenţilor sociali din România;
b) a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea cu
intenţie a unei infracţiuni în împrejurări legate de exercitarea profesiei de asistent
social şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) are stabilită pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a exercita
profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească definitivă;
d) are suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sancţiune disciplinară,
pe durata suspendării.
ii. Procedură10
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
ART. 2
(…)
(5) Titlul de asistent social nu poate fi obţinut de persoana care se găseşte în vreunul
dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de prezenta lege.
ART. 7
Profesia de asistent social poate fi exercitată de persoana care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:
(…)

10

Sancţiunile disciplinare se aplică de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, entitate care monitorizarea
respectarea codului deontologic şi a celorlalte dispoziţii legale în materie (art. 27 lit. h) din Lege).
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d) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în prezenta
lege.
VII.1.9 Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai
2006
i.Conţinut
ART. 13
Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă activitate sau
profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale.
(…)
ii. Procedură
*Potrivit dispoziţiilor art. 14, în caz de incompatibilitate, mediatorul este obligat să
încunoştinţeze, în termen de 3 zile, Consiliul de mediere, în legătură cu această incompatibilitate.
Dispoziţiile art. 13 fac referire la incompatibilităţile prevăzute prin legi speciale.
iii. Sancţiuni
ART. 14
(1) Exercitarea calităţii de mediator se suspendă:
a) în cazul unei incompatibilităţi prevăzute de lege; în acest caz, mediatorul este
obligat să încunoştinţeze, în termen de 3 zile, Consiliul de mediere, în legătură cu
această incompatibilitate;
(…).
*Dispoziţiile art. 13 fac referire la incompatibilităţile prevăzute prin legi speciale.

VII.1.10 Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician
dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului
Tehnicienilor Dentari din România, republicată în Monitorul Oficial al României
nr. 269 din 24 aprilie 2009
i. Conţinut
ART. 36
(1) Biroul executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România asigură activitatea
permanentă a acestuia, potrivit legii şi regulamentelor proprii.
(2) Biroul executiv este alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar, un
trezorier şi 3 membri, aleşi dintre membrii Consiliului naţional al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din România prin vot secret.
(3) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi trezorier sunt incompatibile cu
deţinerea oricăror funcţii de conducere într-un sindicat.
ART. 37
(…)
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(5) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul municipiului Bucureşti al Ordinului
Tehnicienilor Dentari din România prevăzute la alin. (1) şi (2), vor alege dintre
membrii săi un birou format din: preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar.
(6) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar ai birourilor consiliilor prevăzute
la alin. (5) sunt incompatibile cu deţinerea oricăror funcţii de conducere într-un
sindicat.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VII.1.11 Legea nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea
activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 305 din 8 mai 2007
i.Conţinut
ART. 9
(1) Practicianul de medicină complementară/alternativă care nu este medic, medic
dentist sau, după caz, farmacist nu poate exercita anumite activităţi şi practici
medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice şi Colegiul Medicilor din România şi
nu poate folosi titlurile de doctor, medic, medic dentist sau, după caz, farmacist.
(2) Medicii, medicii dentişti sau, după caz, farmaciştii practicieni de medicină
complementară/alternativă cu autorizaţie de liberă practică eliberată de Colegiul
Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România sau de Colegiul
Farmaciştilor din România pentru un anumit domeniu pot trata anumite afecţiuni
corespunzătoare
domeniului
respectiv
şi
pot
prescrie
anumite
medicamente/tratamente complementare şi/sau alternative conform metodologiei
stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, potrivit reglementărilor Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii.
(3) Practicienii autorizaţi în domeniul medicinei complementare/alternative, care nu
sunt medici, medici dentişti sau, după caz, farmacişti, pot interveni, după caz, în
completarea şi/sau continuarea terapiilor medicale, conform unor reguli precise de
procedură, numai cu acordul scris al pacientului, la recomandarea scrisă a unui
medic.
ART. 21
(1) Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă este obligat să
elaboreze Codul de etică profesională, cu sprijinul comisiilor de specialitate.
(2) Codul de etică profesională cuprinde drepturile de practică, sancţiunile
disciplinare pentru incompetenţă profesională, restricţii de practică în caz de
incompatibilitate sau de afectare a sănătăţii pacientului.
ii.Procedură
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*Dispoziţiile art. 21 din lege fac referire la Codul de etică profesională,care cuprinde restricţiile
de practică în caz de incompatibilitate şi sancţiunile disciplinare.
iii.Sancţiuni
*Dispoziţiile art. 21 din lege fac referire la Codul de etică profesională,care cuprinde restricţiile
de practică în caz de incompatibilitate şi sancţiunile disciplinare.
VII.1.12 Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul
Oficial al României nr. 625 din 31 august 2012
i.Conţinut
ART. 112
(1) În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic,
care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ.
(…)
(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de un secretar
general, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi
funcţionare.
(4) Funcţia de secretar general este incompatibilă cu calitatea de membru în Consiliul
Economic şi Social.
(…)
ii. Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VII. 2 ORDONANŢE ALE GUVERNULUI
VII.2.1 Ordonanţa Guvernului nr. 65 din 19 august 1994
privind
organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi,
republicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 8 ianuarie 2008
i.Conţinut
ART. 12
(1) Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi le este interzis să efectueze lucrări
pentru operatorii economici sau pentru instituţiile la care sunt salariaţi şi pentru cei cu
care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurenţă. De
asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul

495

în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai
administratorilor.
(2) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot efectua pentru terţi lucrările
prevăzute la art. 6 şi 10, în situaţia în care există elemente care atestă starea de
conflict de interese sau de incompatibilitate.
(3) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, de către experţii contabili,
persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi experienţă în activitatea financiar-contabilă de
cel puţin 5 ani, precum şi de către societăţile comerciale membre ale Corpului
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială.
iii.Sancţiuni
ART. 43
(1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil
autorizat de către persoane neautorizate sau care se află într-o situaţie de
incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.
(2) Persoanele care exercită atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de
contabil autorizat fără viza anuală se sancţionează disciplinar potrivit Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
VII.2.2 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, privind activitatea
de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
i.Conţinut
ART. 4
Auditorii financiari, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi şi
percepuţi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de
independenţă, obiectivitate şi integritate profesională.
ART. 7
Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii,
incompatibili cu această calitate, sunt obligaţi să solicite suspendarea lor din funcţia
pe care o deţin în Consiliu, pe durata incompatibilităţii.
ART. 8
(1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de
vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi şi persoane
juridice.
(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii Camerei care sunt incompatibili cu
exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în condiţiile legii.
(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul public pe cele două
categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei date pe propria răspundere.
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ART. 9
Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost
desemnaţi de adunarea generală a entităţii economice respective, decad din această
calitate:
a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soţii
administratorilor;
b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea
de auditor financiar activ un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la
entitatea economică auditată;
c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator, potrivit legii;
d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au
atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor
instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.
ART. 11
Condiţiile şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru atribuirea
calităţii de auditor financiar se stabilesc prin regulamentul emis de Cameră.
ART. 14
Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai
dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este membru persoană activă a Camerei;
b) îndeplineşte condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Camerei.
ART. 15
(1) O persoană nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei
entităţi economice dacă este angajată a acesteia ori dacă are relaţii cu aceasta sau
cu orice persoană cu care entitatea economică respectivă are relaţii care conduc la
situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese.
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin incompatibilitate sau conflict de
interese se înţelege toate situaţiile care conduc la ştirbirea cerinţei fundamentale de
independenţă în exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar.
ART. 16
Dacă pe durata exercitării independente a profesiei de auditor financiar nu se mai
îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligaţia să
renunţe imediat la contractul său şi să notifice clientului încetarea acestuia, precum şi
motivul renunţării.
ART. 18
Profesia de auditor financiar poate fi exercitată numai de persoanele care
îndeplinesc condiţiile de independenţă şi integritate prevăzute de legislaţia în
domeniu.
ii.Procedură
ART. 321
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Abaterile pentru care se aplică sancţiuni, procedura de constatare şi sancţionare a
acestora, precum şi răspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise
de Cameră.
iii.Sancţiuni
ART. 32
Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a reglementărilor
emise de Cameră atrage, după caz, răspunderea administrativă sau disciplinară.
ART. 321
Abaterile pentru care se aplică sancţiuni, procedura de constatare şi sancţionare a
acestora, precum şi răspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise
de Cameră.
VII.2.3 Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi
funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată în Monitorul Oficial al
României nr. 996 din 10 noiembrie 2005
i.Conţinut
ART. 10
În cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege experţii medico-legali sunt obligaţi
să depună, în scris, declaraţie de abţinere. În lipsa acesteia experţii medico-legali pot
fi recuzaţi, potrivit legii.
ii.Procedură
*Se aplică procedura prevăzută de Codul de procedură civilă şi, respectiv, Codul de procedură
penală.
iii. Sancţiuni
*Se aplică sancţiunile procedurale prevăzute de legislaţia în vigoare (Codul de procedură civilă
şi Codul de procedură penală).
VII.2.4 Ordonanţă Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi
exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare
i.Conţinut
ART. 2
Exercitarea independentă a calităţii de consultant fiscal se realizează numai pe baza
raporturilor juridice civile şi comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le
acordă consultanţă şi faţă de care acesta nu are nici un fel de interese materiale
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directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în
această calitate.
ART. 4
Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal candidaţii, persoane fizice, trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;
b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani după obţinerea licenţei, în una
dintre următoarele activităţi:
- elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;
- servicii de administrare a legislaţiei fiscale;
- elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
- activitate financiar-contabilă.
c) să nu aibă antecedente penale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.
ART. 8
(1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligată să se
înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de
consultanţă fiscală în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului
examenului.
(2) Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor
comerciale de consultanţă fiscală se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.
(3) Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoanele
înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă
fiscală la secţiunea "persoane active".(…)
ART. 9
(1) Consultanţii fiscali pot să îşi desfăşoare activitatea ca persoane fizice
independente sau se pot asocia în societăţi comerciale care au în obiectul de
activitate consultanţă fiscală. Societatea comercială trebuie să aibă cel puţin un
asociat/acţionar şi administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal.
(2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, societăţile comerciale trebuie
să fie autorizate de Camera Consultanţilor Fiscali.(…)
ART. 17
Consultanţii fiscali şi societăţile comerciale de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe
lângă activitatea de consultanţă fiscală, cu respectarea condiţiilor prevăzute de
actele normative în materie, şi activităţi de:
a) expertiză contabilă;
b) audit financiar;
c) instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.
ART. 19
Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se
retrage consultanţilor fiscali în următoarele situaţii:
1. În cazul persoanelor fizice:
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a) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a
săvârşirii infracţiunii de fals şi uz de fals;
b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică
şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;
c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte
12 luni.
2. În cazul persoanelor juridice, în situaţia în care:
a) societatea comercială s-a dizolvat;
b) după data de înregistrare la Cameră se constată că nu mai îndeplinesc
condiţiile legale de funcţionare potrivit prezentei ordonanţe şi Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Camerei;
c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte
12 luni.
ART. 213
Persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European, care doreşte să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în
România în forma prevăzută la art. 211 lit. a), este obligată să obţină autorizarea
Camerei pe baza unei evaluări.
ART. 217
În condiţiile prezentului capitol, oricare dintre consultanţii fiscali care desfăşoară
activitatea potrivit art. 211 lit. a) poate desfăşura pe teritoriul României, cu caracter
permanent, activităţile prevăzute la art. 3, numai după susţinerea examenului de
atribuire a calităţii de consultant fiscal.
ART. 218
(1) La Comisia de evaluare a Camerei solicitanţii care urmează să se prezinte la
examen trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 cu
documente eliberate de statul membru de origine.
(2) Cunoştinţele şi experienţa profesională sunt evaluate pe baza unui interviu
susţinut în faţa Comisiei de evaluare a Camerei.
ART. 219
(1) În condiţiile prezentului capitol, consultanţii fiscali provenind din statele membre
ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţi de
consultant fiscal în România sub forma prestării de servicii.
(2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 21 1 lit. c) se exercită în
România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice sau
persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdicţionale, în
condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi
necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de
consultanţă fiscală.
(3) Pentru exercitarea activităţii de consultant fiscal sub forma prestării de servicii,
consultantul fiscal trebuie să respecte condiţiile şi regulile de conduită profesională
ale statului membru de origine, precum şi legislaţia română privind profesia, în
special cu privire la incompatibilităţi şi la secretul profesional.
(4) Consultantul fiscal care prestează servicii în România este obligat să dovedească
autorităţilor române calitatea de consultant fiscal dobândită într-un stat membru din
Uniunea Europeană sau al Spaţiului Economic European.

500

ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială (se aplică dispoziţiile din Hotărârea nr. 6/2012
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali,
publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 189 din 22 martie 2012).
iii.Sancţiuni
ART. 20
(1) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei
societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se interzic acestora practicarea
profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate
comercială de consultanţă fiscală.
(2) Împotriva deciziei de retragere a carnetului profesional de consultant fiscal sau a
autorizaţiei de funcţionare se poate formula plângere în justiţie, în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
ART. 25
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000
lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii societăţii comerciale de
societate de consultanţă fiscală în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta
ordonanţă, precum şi utilizarea termenilor de "consilier fiscal" sau altora
asemănătoare, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale,
să fie considerată infracţiune.
(2) Exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală de către persoanele fizice care nu
au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanţe
şi/sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum şi de către persoanele
juridice care nu au fost autorizate de Cameră şi/sau care nu s-au înregistrat în
Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală
constituie faptă de concurenţă neloială şi se sancţionează conform legislaţiei în
vigoare.
(3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia art. 28 şi 29.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (6) se
fac de către persoanele împuternicite de Cameră.
(5) Membrii Camerei care desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală fără viza
anuală se sancţionează disciplinar, potrivit Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Camerei.
(6) Neînregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de
consultanţă fiscală în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 8 alin. (1) se
sancţionează astfel:
a) cu amendă de 1.000 lei dacă se solicită înregistrarea în termen de până la
un an de la data comunicării rezultatului examenului;
b) cu retragerea dreptului de a se mai înscrie în Registrul consultanţilor
fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală atât la secţiunea "persoane
active", cât şi la secţiunea "persoane inactive".
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VII.2.5 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind
organizarea practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 254/2007, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 724 din
13 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare
i. Conţinut
ART. 21
(1) În mod excepţional, se poate constitui şi o întreprindere profesională unipersonală
cu răspundere limitată, denumită în continuare şi IPURL, fie prin actul de voinţă al
unui singur practician în insolvenţă, fie ca urmare a decesului, incompatibilităţii,
retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociaţi dintr-o SPRL, care au ca efect
reducerea asociaţilor la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru
organizarea activităţii sale sub forma IPURL.
(2) O persoană fizică nu poate fi asociat decât într-o IPURL. O IPURL nu poate avea
ca asociat unic o altă IPURL.
(3) Prevederile prezentului capitol privitoare la SPRL se aplică şi IPURL, în măsura
compatibilităţii lor.
ART. 25
(1) Este nedemnă de a fi practician în insolvenţă:
a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru
săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului
profesiei, inclusiv orice infracţiune de corupţie, precum şi pentru infracţiunile
prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, care determină incapacitatea legală de a
dobândi sau de a deţine calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de
supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societăţi comerciale, şi de
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) persoana căreia i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei de a exercita
profesia de practician în insolvenţă ori dreptul de a gestiona sau de a administra o
persoană juridică, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.
(2) Existenţa nedemnităţii împiedică accesul persoanei în cauză în profesie.
Survenirea nedemnităţii determină încetarea calităţii de practician în insolvenţă.
ART. 26
(1) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, cu excepţia celor a căror
compatibilitate este prevăzută la alin. (2);
b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei sau bunele
moravuri;
c) lipsa sau limitarea capacităţii de exerciţiu, în cazul persoanei fizice;
d) exercitarea calităţii de notar public sau executor judecătoresc.
(2) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este compatibilă cu:
a) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior juridic sau economic;
b) calitatea de avocat, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar,
arbitru, mediator, conciliator, expert financiar şi expert tehnic judiciar, care lucrează
în interiorul profesiei lor.
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ART. 27
(1) Practicianul în insolvenţă care anterior a îndeplinit funcţia de judecător-sindic,
devenind practician în insolvenţă în condiţiile legii, nu poate fi numit în calitate de
administrator sau lichidator în raza instanţei în care a funcţionat, decât după trecerea
unei perioade de minimum 3 ani de la încetarea activităţii.
(2) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată la tribunale, tribunalele
specializate şi curţile de apel, nici la parchetele de pe lângă aceste instanţe la care
soţul practicianului în insolvenţă, ruda sau afinul până la gradul al III-lea inclusiv
îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror.
(3) Interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică şi practicianului în insolvenţă care
se foloseşte de forma de organizare profesională sau de raporturile de conlucrare
profesională stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă în scopul eludării
interdicţiilor. Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să comunice UNPIR instanţele la
care nu îşi pot exercita profesia din motive de incompatibilitate, sub sancţiunea
suspendării.
(4) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată la tribunalele la care
rudele sau afinii până la gradul al III-lea îndeplinesc funcţia de judecător-sindic.
(5) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată de persoane care în
ultimii 2 ani au deţinut funcţii în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice, al
Curţii de Conturi sau al Autorităţii de Valorificare a Activelor Statului din raza
teritorială a curţii de apel unde funcţionează.
ART. 28
(1) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar sau lichidator ori delegat
permanent al unei forme de exercitare a profesiei practicianul în insolvenţă persoană
fizică care a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronunţării hotărârii de
deschidere a procedurii, calitatea de: avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert
contabil, contabil autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca evaluator, arbitru,
mediator, expert judiciar, expert tehnic într-o cauză privind acea persoană juridică.
(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi formei de exercitare a profesiei din
care face parte practicianul în insolvenţă respectiv, cu condiţia ca la momentul
exercitării calităţii de avocat să fi făcut parte din forma de exercitare a profesiei
numite în cauză.
(3) Nu poate fi numită în calitate de practician în insolvenţă la o persoană juridică
persoana care a deţinut calitatea de administrator, asociat, acţionar, director sau
membru în consiliul de administraţie ori alte funcţii sau poziţii similare la acea
persoană juridică.
(4) Practicianul în insolvenţă nu poate fi concomitent administrator judiciar sau
lichidator al unui debitor şi al creditorului acestuia.
(5) Interdicţia prevăzută la alin. (4) nu se aplică dacă la data numirii practicianului
într-o procedură creanţa care ar determina apariţia stării de incompatibilitate are
caracter nelitigios, fiind stabilită prin înscrisuri întocmite de cele două societăţi sau
prin hotărâre judecătorească irevocabilă, precum şi dacă în cele două societăţi
calitatea de administrator judiciar sau lichidator este îndeplinită de o SPRL, respectiv
de o filială a acesteia.
ART. 78
(1) Membrii UNPRL, persoane fizice compatibile, înregistraţi în Tabloul UNPIR la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor avea statutul de membri
ai UNPIR, practicieni în insolvenţă definitivi, şi, în mod similar, membrii UNPRL,
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persoane fizice incompatibile, vor avea statutul de membri ai UNPIR incompatibili,
practicieni definitivi.
(2) Membrii UNPRL, persoane juridice, vor putea să funcţioneze ca practicieni în
insolvenţă până la expirarea termenului prevăzut la art. 76 alin. (2). Ulterior,
societăţile profesionale, respectiv IPURL formate potrivit art. 76 alin. (1), vor succeda
în drepturi şi obligaţii societăţilor comerciale transformate.
(3) Societăţile comerciale de practicieni în reorganizare şi lichidare îşi pot transmite
întreg patrimoniul SPRL sau IPURL înfiinţate conform prevederilor legale, fără
lichidare. Portofoliul de dosare se transmite de drept cabinetelor individuale, în cazul
practicienilor în insolvenţă persoane fizice, sau SPRL ori IPURL nou-înfiinţate de
către asociaţii acestora membri UNPIR, indiferent dacă societăţile comerciale de
practicieni în insolvenţă care îl deţineau sunt radiate sau îşi continuă activitatea, fără
însă a mai avea în obiectul de activitate reorganizarea şi lichidarea.
ii. Procedură
*Dispoziţiile art. 36 şi 37 din lege reglementează suspendarea şi încetarea calităţii de
practician în insolvenţă.
iii.Sancţiuni
ART. 29
În cadrul procedurii insolvenţei, practicianul este obligat să se abţină, sub sancţiunea
suspendării din profesie, dacă:
a) se află în stare de incompatibilitate profesională sau conflict de interese, astfel
cum sunt acestea definite în Statut şi în Codul de etică profesională;
i.
(…).
ART. 36
Calitatea de practician în insolvenţă se suspendă:
a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;
b) pe perioada în care persoana a fost supusă interdicţiei de a profesa;
(…).
ART. 37
(…).
Calitatea de practician în insolvenţă încetează:
c) dacă împotriva practicianului în insolvenţă s-a luat măsura excluderii din profesie,
ca sancţiune disciplinară;
d) în cazul survenirii unei cauze de nedemnitate.
VII.2.6 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 785 din 24 noiembrie 2008
i.Conţinut

504

ART. 12
(1) Profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se exercită pe
teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 1, care îndeplinesc următoarele
condiţii:
a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist,
moaşă şi, respectiv, asistent medical;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, moaşă şi asistent medical;
d) sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), în caz de prestare temporară sau
ocazională de servicii, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali
care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 lit. b), d) sau f) trebuie să înştiinţeze
Ministerul Sănătăţii Publice cu privire la prestarea temporară sau ocazională de
servicii medicale pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România.
(3) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European
sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi pe teritoriul României, precum şi asistenţii
medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute
la art. 1 lit. c) şi e) exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent
medical cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca asistenţii medicali generalişti, moaşele şi
asistenţii medicali cetăţeni români.
ART. 14
Este nedemn şi nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă şi,
respectiv, asistent medical:
a) asistentul medical generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical care au
fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra
umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei şi pentru care nu a
intervenit reabilitarea;
b) asistentul medical generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical căruia i s-a
aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia pe durata stabilită prin hotărâre
judecătorească sau disciplinară.
ii.Procedură
ART. 15
(1) Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent
medical este incompatibilă cu orice acţiune de natură a aduce atingere demnităţii
profesionale de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical sau
bunelor moravuri, conform Codului de etică şi deontologie al asistentului medical
generalist, al moaşei şi al asistentului medical.
(2) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exerciţiu al
profesiei.
(3) În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, asistentul
medical generalist, moaşa şi, respectiv, asistentul medical este obligat să anunţe
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filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România al cărui membru este.
(4) La solicitarea asistentului medical generalist, moaşei şi, respectiv, asistentului
medical, la sesizarea oricărei persoane, instituţii sau autorităţi interesate,
preşedintele filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România din care face parte persoana aflată în stare de incompatibilitate
poate constitui o comisie pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 membri care,
după caz, pot fi asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali cu grad
principal, pentru a constata existenţa sau inexistenţa stării de incompatibilitate.
ART. 31
(1) În cazul în care solicitantul se află la prima prestare temporară sau ocazională de
servicii în România, acesta va înainta Ministerului Sănătăţii Publice următoarele
documente:
a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează durata prestării, natura
acesteia, locul de desfăşurare a acestor activităţi, precum şi domeniul de asigurare
ori alte mijloace de protecţie personală sau colectivă privind responsabilitatea
profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire;
b) copia documentului de cetăţenie;
c) documentul emis de statul membru de stabilire prin care se atestă că, la data
eliberării acestuia, titularul este stabilit legal în acest stat membru şi că nu îi este
interzisă exercitarea activităţilor, după caz, de asistent medical generalist, de moaşă
sau de asistent medical, nici măcar temporar;
d) copia legalizată a diplomelor, certificatelor sau altor titluri de asistent medical
generalist, de moaşă sau de asistent medical prevăzute de lege ori de normele
Uniunii Europene pentru prestarea activităţilor în cauză.
(2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele de
comunicare şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul intenţionează să
furnizeze temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, servicii în România.
(3) În cazul asistenţilor medicali prevăzuţi la art. 26, aflaţi la prima prestare
temporară sau ocazională de servicii, autorităţile competente române pot verifica
formarea profesională a prestatorului. Verificarea este posibilă numai în cazul în care
are ca scop evitarea producerii daunelor grave aduse sănătăţii pacientului, din cauza
lipsei calificării profesionale a prestatorului şi în măsura în care nu depăşeşte ceea
ce este necesar în acest sens.
(4) În termen de până la 30 de zile de la data primirii documentelor prevăzute la
alin. (1), autorităţile competente române informează solicitantul, după caz, cu privire
la decizia de neaplicare a prevederilor alin. (3), cu privire la decizia de verificare a
calificării profesionale şi rezultatul verificării efectuate. În cazul în care autorităţile
competente române întâmpină dificultăţi care pot conduce la întârzieri în soluţionarea
cererii, acestea informează, în termenul menţionat, solicitantul asupra motivelor
întârzierii, precum şi asupra intervalului de timp necesar formulării unei decizii. În
această situaţie, decizia se va lua până la sfârşitul lunii a doua de la data înregistrării
informaţiilor solicitate în completare. Prestarea de servicii se va face în termen de 30
de zile de la data deciziei luate în baza prevederilor prezentului alineat de către
autorităţile competente române. În absenţa unui răspuns din partea autorităţilor
competente române în termenele prevăzute, serviciile pot fi prestate.
(5) În cazul unei diferenţe semnificative între calificarea profesională însuşită de
asistenţii medicali prevăzuţi la art. 26 în statul membru de stabilire şi formarea în
aceeaşi profesie impusă în România, de natură să afecteze în mod negativ

506

sănătatea beneficiarului, autorităţile competente române solicită prestatorului să
demonstreze, printr-o probă de aptitudini, că a obţinut competenţele şi cunoştinţele
neacoperite de titlurile de calificare ale acestuia.
ART. 56
(1) Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România, precum şi organele de conducere ale filialelor
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se subordonează din punct de vedere
ierarhic Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România. Hotărârile Consiliului naţional al Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
adoptate în conformitate cu dispoziţiile legale, sunt obligatorii atât pentru membrii
filialelor judeţene, cât şi pentru Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi pentru organele
de conducere ale filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România.
(2) Funcţiile de conducere la nivel judeţean sau naţional din structurile Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt
incompatibile cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale din România.
(3) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România care exercită funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu
demnitate responsabilităţile funcţiei sau se află într-o stare de incompatibilitate, la
propunerea Biroului executiv, vor fi suspendaţi din funcţie de Consiliul naţional al
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România.
(4) Procedura de sesizare şi soluţionare a cauzelor, precum şi procedura de
suplinire a funcţiei de conducere rămasă vacantă se stabilesc prin Statutul Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
iii.Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
VII.2.7 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul
public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 193/2008,
publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 327 din 25 aprilie 2008
i.Conţinut
ART. 28
(1) Executorul judecătoresc desemnat potrivit art. 26 alin. (3) să acorde ajutorul
public judiciar nu poate refuza această sarcină profesională decât în caz de conflict
de interese sau pentru alte motive justificate.
(2) Refuzul nejustificat de a prelua cazul sau de a continua executarea constituie
abatere disciplinară, în condiţiile legii.
ART. 36
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Avocatul care a acordat asistenţă extrajudiciară nu poate acorda asistenţă judiciară
aceleiaşi persoane, pentru valorificarea ori apărarea aceluiaşi drept sau interes, în
cazul în care beneficiarul asistenţei extrajudiciare formulează cerere de chemare în
judecată pentru valorificarea ori apărarea acelui drept sau interes.
ii. Procedură
*Se aplică procedura disciplinară prevăzută de Legea nr. 188/2000 şi, respectiv, de Legea nr.
51/1995.
iii. Sancţiuni
*Se aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 188/2000 şi, respectiv, de Legea nr. 51/1995.
VII.3 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI
VII.3.1 Hotărârea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000
privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 19 septembrie
2000
i. Conţinut
ART. 36
Nu poate fi numit de organele judiciare la cererea părţilor să participe la efectuarea
expertizei:
a) expertul care a fost desemnat oficial să efectueze expertiza în cauză;
b) expertul care a fost martor în aceeaşi cauză;
c) expertul care a declarat că se abţine, aflându-se într-un caz de incompatibilitate,
ori care a fost recuzat.
ii. Procedură
*Se aplică procedura prevăzută de Codul de procedură civilă şi, respectiv, Codul de procedură
penală.
iii. Sancţiuni
*Se aplică sancţiunile procedurale prevăzute de legislaţia în vigoare (Codul de procedură civilă
şi Codul de procedură penală).
VII.3.2 Hotărârea Guvernului nr. 1238/2007 privind aprobarea
Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi
protecţie a victimelor traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007
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i.Conţinut
STANDARDUL nr. 20
Recrutarea şi angajarea personalului centrelor
6. Este interzisă angajarea persoanelor care au fost condamnate pentru
comiterea unor infracţiuni şi au antecedente penale.
ii.Procedură
*Nu este prevăzută o procedură specială
iii. Sancţiuni
*Nu sunt prevăzute sancţiuni distincte, se aplică, după caz, răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională sau penală.
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