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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  
de urgenţă a Guvernului nr.39/1997 pentru modificarea 

si completarea Legii nr.66/1993 privind 
contractul de management 

 
 

 
 

In conformitate cu prevederile art.86 si 102 din Regulamentul Camerei Deputatilor, comisia 

noastra a fost sesizată cu adresa nr.193/02.09.1997 pentru dezbaterea si avizarea acestui proiect de lege. 

Intrunită în şedinţa din 09.09.1997 comisia a examinat proiectul de lege supus dezbaterii si a 

constatat că sunt respectate condiţiile constituţionale. 

In situaţia de mai sus comisia a hotărát avizarea favorabilă, cu amendamente, a proiectului de lege 

dezbătut, aviz pe care-l înaintează Comisiei pentru politică economică, reformă si privatizare. 

 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 
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A M E N D A M E N T E 
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.39/1997 

pentru modificarea si completarea Legii nr.66/1993 privind contractul de management 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.1 – Contractul de management este acordul de 

voinţă dintre o persoană juridică ce desfăşoară o activitate 
economică, în calitate de proprietar si un manager, căruia îi 
este încredinţată organizarea si conducerea activităţii 
proprietarului, pe baza unor obiective si criterii de 
performanţă cuantificabile, în schimbul unei plăţi. 

 

Art.1 – Contractul de management este acordul dintre o 
persoană juridică ce desfăşoară o activitate economică, în 
calitate de proprietar si un manager, căruia îi este încredinţată 
organizarea, conducerea si gestionarea activităţii 
proprietarului, pe baza unor obiective si criterii de 
performanţă cuantificabile, în schimbul unei plăţi. 

 

Noţiunea “acord de voinţă” constituie un 
pleonams. 

 Particula “gestionarea” defineşte 
mandatul managerial. 

2. Art.4 pct.1 lit.c) – au referinţe profesionale favorabile 
de la ultimul loc de muncă sau de la manageri ori 
administratori ai unei societăţI comerciale cu profil identic 
sau asemănător cu cel al societăţii comerciale pentru care se 
încheie contract de management. 

 

Art.4 pct.1 lit.c) – au referinţe profesionale 
favorabile de la ultimul loc de muncă cu cel al societăţii 
comerciale pentru care se încheie contract de management. 

 

Intr-o economie de piaţă societăţile 
comerciale sunt în concurenţă si se poate 
influenţa referinţa ştindu-l pe solicitant mai bun, 
mai puternic, dinamic si cu influenţă pe pieţele 
interne si internaţionale. 

 

0 1 2 3 
3. Art.51 – In vederea desemnării managerului, prin hotăráre a 

adunării generale a acţionarilor / asociaţilor fiecărei societăţI 
comerciale prevăzute la art.2 din prezenta lege, se constituie o 
comisie de selecţie, formată din reprezentanţI ai acţionarilor / 
asociaţilor si condusă de un reprezentant al Fondului Proprietăţii de 

Eliminat Reprezentantul le-gal al 
persoanei juridice este Consiliul de 
admi-nistraţie, iar comisia de 
selecţie are atribuţii contrare 
reglementărilor care definesc 



0 1 2 3 
Stat. 

Comisia de selecţie este mandatată de adunarea generală a 
acţionarilor / asociaţilor cu : 

a) organizarea si desfăşurarea concursului de selecţie a 
managerului; 

b) desemnarea cáştigătorului concursului de selecţie. 
După desemnarea cáştigătorului concursului de selecţie, 

consiliul de administraţie al societăţii comerciale va negocia si va 
încheia cu acesta contractul de management. 

 

regimul juridic al persoanei ju-
ridice cu prevederile Legii 
nr.31/1990. 

4. Art.6 alin.1 si 2 – Comisia de selectie publică în două ziare de 
răspándire naţională si locală si afişează la sediul societăţii 
comerciale cererea de ofertă si criteriile de selecţie a managerului, 
elaborate de aceasta si aprobate de adunarea generală a acţionarilor 
respectivei societăţI comerciale. 

Datele privind societatea comercială pentru care se 
organizează concurs de selecţie a managerului, vor fi puse la 
dispoziţia candidaţilor la locul si în condiţiile indicate în anunţul 
cererii de ofertă. 

 

Art.6 alin.1 si 2 – Consiliul de administraţie publică în două 
ziare de răspándire naţională si locală si afişează la sediul 
societăţii comerciale cererea de ofertă si criteriile de selecţie a 
managerului, elaborate de aceasta si aprobate de adunarea 
generală a acţionarilor respectivei societăţI comerciale. 

Datele privind societatea comercială pentru care 
se organizează concurs de selecţie a managerului, vor fi puse la 
dispoziţia candidaţilor la locul si în condiţiile indicate în anunţul 
cererii de ofertă. 

 

Idem pct.3. 

5. Art.7 alin.2 – Comisia de selecţie procedează, în termen de 15 
zile de la data expirării termenului de depunere a ofertelor, la 
selectarea si ierarhizarea acestora, în funcţie de punctajul obţinut de 
fiecare ofertant. 

 

Art.7 alin.2 – Consiliul de administraţie procedează, în 
termen de 15 zile de la data expirării termenului de depunere a 
ofertelor, la selectarea si ierarhizarea acestora, în funcţie de 
punctajul obţinut de fiecare ofertant. 

 

Idem.pct.3. 

6. Art.14 alin.1 – Pentru realizarea criterilor de performanţă 
prevăzute în contract, managerul este investit de consiliul de 
administraţie cu depline puteri în organizarea si conducerea activităţii 
societăţii comerciale, în limitele stabilite prin contractul de 
management. 

 

Art.14 alin.1 – Pentru realizarea criterilor de performanţă 
prevăzute în contract, managerul este investit de consiliul de 
administraţie cu depline puteri în organizarea, conducerea si 
gestionarea activităţii societăţii comerciale, în limitele stabilite 
prin contractul de management. 

 

Se formează triada 
“organizarea, conduce-rea si 
gestionarea” aşa cum este prevăzută 
în art.1 al legii. 

7.  Art.14 alin.2 lit.e) – reprezintă societatea comercială în 
raporturile cu terţii; 

 

Art.14 alin.2 lit.e) – reprezintă societatea comercială; 
 

 

8.  Art.14 alin.2 lit.f) – încheie acte juridice în numele si pe seama 
societăţii comerciale, în limitele înputernicirilor acordate de consiliul 
de administraţie sau prin contractul de management; 

Art.14 alin.2 lit.f) – încheie acte juridice în numele si pe 
seama societăţii comerciale; 

 

Forma propusă în ordonanţă 
restránge competenţa manageru-lui, 
ori prin lege el este împuterinicit cu 



0 1 2 3 
 puteri depline. Propunerea ar 

genera confuzii termino-logice si 
practice. 

 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Dan Ioan Popescu 

 
 


