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BIBLIOGRAFIE 

recomandată pentru selecţia membrilor în Consiliul de Administraţie la societăţile comerciale la 
care  unitatea administrativ teritoriala are calitatea de acţionar unic sau majoritar 

 

1. Constituţia României 

2. LEGEA nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată;  

3. ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare , modificată și aprobată prin Legea nr. 
111/2016;  

4. HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;  

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

6. ORDONANŢĂ nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, actualizată;  

7. HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 26/2003 privind transparenţa relaţiilor financiare dintre 
autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în cadrul 
anumitor întreprinderi;  

8. ORDIN nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori 
economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar 
deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale;  

9. ORDONANŢĂ nr. 64 / 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile 
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome;  



 

TEMATICĂ 

 

1. Constituţia României 

 

2. LEGEA nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată; 
Titlul I. Dispoziţii generale 
Titlul II. Constituirea societăţilor 
Titlul III. Funcţionarea societăţilor 
Titlul IV. Modificarea actului constitutiv 
Titlul V. Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor 
Titlul VII. Lichidarea societăţilor 
Titlul VIII. Contravenţii şi infracţiuni 
Titlul IX. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

3. ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare , modificată și aprobată 
prin Legea nr. 111/2016; 
Capitolul I. Dispoziţii generale 
Capitolul III. Societăţile comerciale 
Capitolul IV. Audit statutar şi audit intern 
Capitolul V. Transparenţă. Obligaţii de raportare 
Capitolul VI. Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

4. HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 

• Anexa nr. 1. NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea 
criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare 
post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor 
măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice 
Capitolul I. Stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de maximum 5 
candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile 
finale 

Capitolul II. Alte măsuri necesare implementării prevederilor ordonanţei de urgenţă 
Anexa nr. 1

a. Matricea consiliului 
Anexa nr. 1

b
. Elemente obligatorii ale contractului de mandat 



Anexa nr. 1
c. Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de aşteptări 

Anexa nr. 1
d. Reguli generale pentru redactarea declaraţiei de intenţie. 

• Anexa nr. 2. NORME METODOLOGICE din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea 
indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a 
remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, 
precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului 
Capitolul I. Norme generale 
Capitolul II. Metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanţă financiari şi 
nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei 
Capitolul III. Alte dispoziţii 

 
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

Partea III, Titlul III, Regimul general al autonomiei locale 
Titlul V, Capitolul III, Secţiunea 3. Mandatul, rolul şi atribuţiile consiliului local 

  Capitolul IV, Secţiunea 2. Rolul şi atribuţiile primarului 
 

6. ORDONANŢĂ nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, actualizată; 
Art.1 – art.15 

 

7. HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 26/2003 privind transparenţa relaţiilor financiare 
dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice, precum şi transparenţa financiară în 
cadrul anumitor întreprinderi; 
Art.1-art.18 

 

8. ORDIN nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori 
economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori 
majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale 

Art.1 – art. 13 
 

9. ORDONANŢĂ nr. 64 / 2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 
precum şi la regiile autonome; 
Art.1 – art.5 
 


