NOTA DE FUI\DAMENTARE

Secfiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ

HOTARARE pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societn{ii de Producere
Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucure;ti

a

Secfiunea a2 -a - Motivul emiterii actului normativ

l. Descrierea situafiei

actuale

4 l din Ordonanfa de urgentd a
Guvernului nr. 8Sll997 privind ptivatizarca
societdJilor comerciale, aprobatd prin Legea nr.

Prevederile art.

modificdrile gi completdrile ulterioare, qi
ale art. 1 din Normele metodologice de aplicare a
Ordonanlei de urgentd a Guvernului nr. 8811997
4411998, cu

privind privatizarea societd{ilor comerciale,

cu

modificirile gi completdrile ulterioare, gi a Legii nr.
13712002 privind unele mdsuri pentru accelerarea
privatizdrii, aprobate prin Hotlrdrea Guvernului nr.
57712002, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
specificd faptul cd Guvemul asiguri infdptuirea
politicii de privatizare, coordoneazd qi controleazi
activitatea ministerelor qi instituliilor publice, care au
competenle gi atribulii in realizarea ptivatizdtii, ia
mdsuri obligatorii pentru accelerarea gi finalizarea
procesului de privatizare 9i rdspunde in fa\a
Parlamentului de indeplinirea acestor obligalii,
aprobdnd qi strategia naliona16 de privatizare.

In prezent, in portofoliul Ministerului Economiei sunt
cupringi operatori economici din domenii strategice
ale economiei naJionale - energie, resurse minerale,
aplrare, cercetare-dezvoltare 9i din alte sectoare de
activitate.

privind strategia de

privatizare,
menJionatd in proiectul de act normativ, respectiv
majorarea de capital social prin aport de capital
privat, s-a bazat pe urmdtoarele elemente :

Propunerea

-

atragerea de resurse financiare independente de la
de retail),
subscriitori (investitori institutionali

li

-

necesare realizdrii proiectelor de dezvoltare,
modernizare $i retehnologizare ale societ6tii
comerciale, cu impact, in timp, asupra veniturilor
statului, in calitate de actionar;
solicitdrile aclionarului minoritar semnificativ,
Societatea Comerciald Fondul Proprietatea S.A.,

I

I

]

pentru listarea societdlii comerciale.

urma misiunii comune a institufiilor financiare
internafionale (Fondul Monetar Interna{ional, Banca
Mondiald qi Comisia Europeand) din perioada2l.l004.11.2013, autoritdlile rom6ne qi-au asumat in ceea
ce prive;te Societatea de Producere a Energiei
Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.
(denumitd in continuare societatea), privatizarea
societdlii prin derularea unei oferte publice primare
de vdnzare de acliuni nou emise reprezentAnd 15%
din capitalul social existent, prin selectarea unui nou

in

intermedi ar autorizat.

Potrivit prevederilor art. 5^l alin. (1) din Legea nr.
13712002 privind unele mdsuri pentru accelerarea
priv atizdrli, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
pentru vdr:zarea de actiuni la societdlile comerciale
din domeniul utilit61ilor, precum qi pentru majorarea
capitalului social al acestor societali comerciale,
Guvemul aprobd prin strategia de ptivatizare
elementele esenliale ale mandatului.

Dintre operatorii economici din domeniul utilitdlilor
din portofoliul Ministerul Economiei face parte 9i
Societatea de Producere a Energiei Electrice in
Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucureqti, societate
care nu este listatd la Bursa de Valori Bucuregti.
Capitalul social al societdtii este de 4.475.643.070 lei
delinut in proporfie de 80,05 610/o de statul romAn prin
Ministerul Economiei qi in proporlie de I9,9439o/o de
Societatea Comerciald Fondul Proprietatea S.A.

In

contextul celor ptezentate, pentru realizarea
procesului de privatizarc prin majorare de capital
social prin aport de capital privat a Societ[lii de
Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
impune adoptarea
I Hidroelectrica S.A. Bucureqti se
procesului de
I unui act normativ pentru derularea
I privatizare al acestui operator economic.

In

act normativ nu transpune legislalia
domeniul
dar respectd legislatia
ajutorului de stat, prevdnfid, in Tratatul de Instituire a

cazul proiectelor de acte Proiectul de
normative care transpun legislafie comunitar6,

1^1

comunitari sau creeazi cadrul

in

pentru aplicarea directi a acesteia, Comunitdtii Europene gi in reglementdrile specilce

se vor specifica doar actele
comunitare in catuzil, insofite de
elementele de indentificare ale

adoptate

de

Comisia Europeand

in

aplicarea

prevederilor din Tratat.

acestora
2. Schimbiri preconizate

Proiectul de Hotdrdre a Guvernului pentru aprobarea
strategiei de privatizare a Societdlii de Producere a
Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica
S.A. Bucureqti asigurd cadrul legislativ pentru
derularea activit[lii de ptivatizare pentru acest
operator economic din domeniul utilitdlilor, aflat in
portofoliul Ministerului Economiei - Departamentul
pentru Energie.

I

I

I

|

I

Acesta conJine elemente privind declanqarea $i
derularea etapelor necesare implementdrii strategiei
de privatizare prin majorare a capitalului social prin
aport de capital privat, in cadrul clreia va fi oferit
spre subscriere investitorilor un pachet de actiuni nou
emise rczultate urmare a majoririi prin aport de
capital cu I8,74oh a capitalului social existent al
Societdlii de Producere a Energiei Electrice in
Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucureqti.
Proiectul de act normativ conline qi prevederi privind

implicarea Ministerului Economiei,

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

prin

Departamentul pentru Energie, in calitate de aclionar
institulie publicd implicatd, prin intermediul
in adunarea
I mandatelor acordate reprezentantilor sdi
j generald a actionarilor in ceea ce privegte aprobarea

gi

modificarea actului
I majorlrii capitalului social,

constitutiv, derularea tuturor acliunilor necesare
a acliunilor societdlii,
I admiterii la tranzaclionare

I

I aprobarea prefului de ofert6.

Ma.lorarea capitalului social prin ofertd publici
dreptului
I primard se va realiza cu respectarea
privali
I preferenlial de subscriere al actionarilor
I existenli ai societdlii, conform prevederilor legale
Fondul
I aplicabile, in spe!6 Societatea Comerciald
privafi existenli vor
I Proprietatea S.A. Aclionarii
preferinf[
in cadrul ofertei
I beneficia de dreptul de
gi respectiv de
I publice, la acelaqi pre! de ofertd
I vfuuare ca qi ceilalli potenfiali investitori, in temeiul
I prevederilor art. 22 dinLegearc. l3l12002Legeanr.
I \ZI\ZOOZ privind unele mdsuri pentru accelerarea
I privatizbrii, cu modificdrile 9i completirile ulterioare.
I in acest sens se prevede emiterea unui pachet de
I aclinni suplimentar reprezentAnd 3,74yo din capitalul
I social existent, pentru asigurarea subscrierii in cadrul

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

dreptului de preferinli a Societdfii Comerciale Fondul
Proprietatea S.A. de a-gi pdstra cota de participalie
detinutd anterior majordrii capitalului social. Pentru
exercitarea dreptului de preferinf[ de cltre ac{ionarii
existen{i la achizilionarea de acliuni nou-emise nu se
va intocmi un prospect de ofertd publicd potrivit
prevederilor specifice pie{ei de capital. Aclionarii
privali existenfi iEi vor putea exercita dreptul de
preferinfl la achizi\ionarea de acfiuni nou-emise in
intervalul perioadei de ofertd.
In aplicarea prevederilor art. 10 din Legea nr.
13712002 privind unele mdsuri pentru accelerarea
priv atizdrii, cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare,
care precizeazd posibilitatea acorddrii, de cdtre
Guvem, a dreptului salarialilor, membrilor consiliului
de administralie qi pensionarilor cu ultimul loc de
muncd si achizilioneze prin intermediul
asocialiei/asociafiilor salarialilor, constituite conform
legii, ac{iuni la acelagi pre! pe ac{iune cu care acestea
se vAnd in cadrul procesului de privatizare 9i Ia
solicitarea Sindicatului HIDROELECTRICA
HIDROSIND, constituit din salariatii societdlii,
proiectul de act normativ prevede ca aceqtia au
dreptul sd achizilioneze un numdr de acliuni
reprezentdnd pdnd la l0o/o din totalul numdrului de
ac{iuni nou emise in cadrul ofertei publice primare
minus pachetul de acfiuni alocat pentru exercitarea
dreptului de preferinld al ac{ionarilor privafi existenfi,
aceqtia urmdnd sd iqi poatd exercita acest drept in
de
perioada de derulare a ofertei publice
^primare
caz,
acest
acfiuni, in intervalul perioadei de ofert6. In
preful de vAnzare al ac{iunilor care urmeazd a fi
achizilionate de asocialielasocia{ii este egal cu preful
de vlr:zar:e al acfiunilor nou emise in cadrul ofertei
publice primare de acfiuni. Acfiunile nesubscrise de
asociafie/asociafii va fi relocat cdtre ceilafi investitori
subscriitori in cadrul ofertei publice primare.

Astfel se asigurd posibilitatea de a putea fi oferit spre
subscriere potenlialilor investitori pe piala de capital
un pachet de actiuni nou emise reprezentdnd 15% din
capitalul social existent anterior majordrii capitalului
social al societdfii.
Totodatd, se prevede cd nu va fi emis niciun ordin de
mandatare a rcprezentanlilor statului in adunarea
general[ a aclionarilor societdJii care sd aprobe un
pret de vdnzue al acfiunilor inferior valorii nominale
a actiunilor nou emise.

De asemene4 Societatea de Producere a Energiei
Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.
Bucuregti va face demersurile necesare in vederea
admiterii Ia traruac\ionare pe o piaj[ de capital
operati de un operator autotizat de Autoritatea de
Supraveghere Financiar[.

fi derulat printrun intermediar attonzat s6 presteze servicii de
investi{ii financiare, aga cum este acesta definit de
Legea nr. 29712004 privind piala de capital, cu
modificirile qi completdrile ulterioare. Acesta va
efectua analizele diagnostic necesare identificdrii
problemelor legale, economico-financiare qi de
mediu, va propune modalit{ile de solufionare, in
Procesul de ofertd publicd primard va

scopul reglementdrii qi/sau implementdrii unor mdsuri
speciale menite sd asigure derularea corespunz6toare
a procesului de privatizare a societSfii, precum 9i
tratuaclionare.
admiterea acJiunilor societdtii
Totodati acesta va tealiza evaluarea societS{ii
necesard recomanddrii prefului de ofertd.

la

Prelul de vdnzare al actiunilor nou emise va fi cel
pulin egal cu preful de ofertd sau cu prelul de
referinld utilizabil in cadrul unui mecanism de
determinare a prefului de ofertS, mecanism aprobat de
Autoritatea de Supraveghere Financiard in condiliile
legii. De asemenea, preful de ofert6, mecanismul de

determinare

a prefului de vlt:zarc sau pre{ul

de
de
de

referinld utilizabil in cadrul unui mecanism
determinare a prefului de vlrzate Ei/sau preful
vilnzue, dupd caz, al acliunilor nou-emise, precum 9i
celelalte elemente ale vdnzfuii se aprobd de cdtre
adunarea generald extraordinard a ac{ionarilor
societilii, pe baza recomanddrilor intermediarului
autorizat.

Oferta publicd primard se va desfdgura cu asistenla
specificS deruldrii unor astfel de operaliuni din partea
Autoritdlii de Supraveghere Financiard, conform
legislaliei qi reglementdrilor in domeniu.
Pentru evitarea confuziilor generate de prevederile
art. 17 din Normele metodologice de aplicare a
Ordonanjei de urgen\d a Guvernului nr. 8811997
privind privatizarea societdtilor comerciale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, 9i a Legii nr.
13712002 privind unele mdsuri pentru accelerarea
privatizdrii, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr.
etdrile ulteri
57712002, cu modificdrile gi

care precizear;d cA o oferta publicl are o valabilitate
de cel puJin 30 de zile gi de maxim 180 de zile, 9i
pentru armonizarea cadrului legal, se impune
derogarea de la acestea gi corelarea cu prevederile
legislaliei pielei de capital.
Totodatd, prin proiectul de act normativ se prevdd:

-

cheltuielile pentru ducerea la indeplinire a
strategiei de privatizare a societdlii menlionate,
precum gi orice alte cheltuieli necesare pentru
preg[tirea gi realizarea strategiei de ptivatizare,
vor fi suportate de societate;

-

constituirea unei comisii de coordonare a
procesului de pnvatizare a societdfii, a unei
comisii de pregdtire gi monitotizarc a procesului
de privatizare a societdfii, qi a secretariatelor
tehnice aferente;

-

principalele atribuJii a comisiei de coordonare
procesului de privatizare a societdfii;

-

componenla comisiei de coordonare a procesului
de privatizare a societdfii;

-

momentul incet5rii activitdjii comisiilor

9i

a

a

secretariatelor tehnice aferente,

precum qi faptul

-

c[

numdrul membrilor, nominalizarea acestora,
atribuliile gi drepturile comisiei de pregitire qi

monitorizare a procesului de privatizare a
societilii gi ale secretariatelor tehnice ale celor
doud comisii constituite, precum qi drepturile

membrilor comisiei pentru coordonarea
procesului de privatizare a societdlii urmeazd a fi.
stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru
energie, la propunerea directorului general al
Direcliei Generale Privatizare gi Administrare a
Participatiilor Statului in Energie din cadrul
Departamentului pentru Energie.

Astfel, proiectul de Hotirdre a Guvernului asigurd
cadrul legislativ pentru derularea activititii de
privatizarc pentru acest operator economic din
domeniul utilitAtilor, care si aibd ca finalitate
tratuaclionarea ac{iunilor acestui operator economic
pe piata de capital reglementatS.
3. Alte informa{ii

Secfiunea

Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect

a3 -almpactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1.

Impactul macroeconomic

a)

impact asupra

b)

impact asupra nivelului

volumului
producfiei de bunuri qi servicii;

Degi mdsurile propuse nu au un impact direct la nivel
macroeconomic, prin mdsurile propuse a fi adoptate
in cadrul strategiei de privatizare a acestui operator
economic din domeniul utilit61ilor, prin majorare de
capital social prin ofertd publicd primar6, finalizatd cu

trarvac\ionuea actiunilor

prefurilor;

pe piala de capital

9i

in acest sens,
c) impact asupra volumului au in vedere gi consecintele benefice la nivel
importurilor qi exPorturilor;
macroeconomic, cu referire la stimularea interesului
mandatarea institutiei publice implicate

d)

impact asupra ratei

ocupare a forfei de munci

de
qi asuPra

1^1 Impactul asupra mediului

concurenfial gi domeniul ajutoarelor
de stat:

a)

limitarea directi

sau

indirectfl a numirului furnizorilor
in cazul in care Proiectul de act
normativ:
(i) asigurfl drePtul exclusiv al
unei companii de a furniza un
produs sau un serviciu;
(ii) instituie o licenffl, un Permis
sau o autorizafie drePt cerinffl
pentru desf[qurarea activit6{ii;
(iii) limiteazfl caPacitatea unor
firme de a ParticiPa la achizifiile
publice;
creqterea
(iv) conduce la

costurilor de
semnificativfl
^
intrare sau de ieqire de Pe Piaffl;
(v) creeazfl o barieri geografici

in raport cu

caPacitatea

companiilor de a furniza bunuri
sau servicii, de a investi caPital
sau de a furniza forffl de muncli;

b)

limitarea
furnizorilor de a concura in cazul in
care proiectul de act normativ:

(D

controleazfl

sau

influenfeazi, in mod substanfial'
preful la care se vinde un bun
sau serviciu;
libertatea
(ii) limiteazi
furnizorilor de a face publicitate

investitorilor pentru piala reglementatd de capital din
RomAnia.

Proiectul de act normativ nu

se

referd la acest subiect'

propriilor produse (dincolo

limitarea determinatii

respectarea drePturilor

de
de
de
de

proprietate intelectualii 9i
prevenirea
Publicitflfii
mincinoase);

standarde de
sau
produsului
calitate
^
serviciului, standarde care

(iii) stabileqte

diferfl semnificativ fafn
practicile curentel
(iv) conduce la

de

cregterea

semnificativfl a costurilor de
producfie ale unor furnizori in
raport cu ceilalfi (in special prin
tratamentul diferenfiat ce va fi
aplicat operatorilor nou-intrafi

pe piafil in raPort cu

cei

existenfi);
c) reducerea gradului de stimulare a
furnizorilor pentru a concura
efectiv in cazul in care proiectul de
act normativ:
(i) instituie un regim de

autoreglementare

sau

de

coreglementarel

(iD soliciti sau

incurajeaz6

publicarea informafiilor privind

producfia, Prefurile

sau

aplicarea regulilor

de

companiei;
costurile
(iii) excepteazil activitatea dintrun anumit domeniu sau un grup
de operatori economici de la
concuren{ii1

d)

limitarea oPfiunilor

qi

informa{iilor disponibile pentru
clienfi in cazul in care proiectul de
act normativ:
(i) limiteazii opfiunile clienfilor;
(ii) reduce mobilitatea clien{ilor
fafi de furnizorii de bunuri sau
servicii prin cregterea explicit6

sau impticiti
schimbare

costurilor

^
a furnizorilor;

de

e) luarea unei miisuri de aiutor de

in cazul in care proiectul de act
normativ instituie o miisuril de

stat

sprijin

care

urmiltoarele condifii:
(i) provine din fonduri Publice'
indiferent de formi (fie

lichiditifi sau credite

cu

dobindfl subvenfionatii, fie
scutiri, aminliri sau reduceri de
taxe etc.) sau sunt acordate de o
institufie publicl;
(ii) este selectivi;
(iiD poate crea un avantaj
economic Pentru anumite
intreprinderi;
(iv) distorsioneazil sau Poate

distorsiona concurenfa Pe Pia{a

2. Impactul asupra mediului

de

afaceri:

a)

beneficii directe qi indirecte

Se

apreciazd

cd

impactul socio-economic

pr.r.nt rlrri act normativ

se va manifesta qi la

al

nivelul

mediului de afaceri.

Proiectul de act normativ va avea influenle asupra
mediului de afaceri avdnd in vedere intenlia de
simplificarea
b)
Procedurilor consolidare a pielei de capital interne, revigorarea
administrative;
acesteia, precum 9i atragerea de resurse financiare
qi din
c) cheltuieli directe 9i indirecte private ai ta potenliali investitori din lard
de
pielei
,t Ain6tut., prin mecanismele specifice
ale operatorilor economici.

preconizatel

d) se va indica Procentul Pe care
il defin intrePrinderile mici 9i

capital.

mijlocii in cadrul afectat de milsura

9i imPactul
acesteia asuPra activititilor

legislativi' Precum

intreprinderilor mici qi mijlocii din
proiectul de act normativ nu se referala acest subiect.
4. Impactul asuPra mP4lglgt
5. Alte

proiectul de act normativ nu se referala acest subiecl.
proiectul de act normativ nu se referala acest subiect

informafii

consolidat, atdt pe termen
secfiunea a 4 -almpactul financiar asupra bugetulu-i general
,",rrt, pentru anul curent, c6t qi pe termen lung (5 ani)

Modificlri ale

veniturilor Nu este canil.

bugetare, plus/minuso din care:

buget de stat, din acesta:

ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
i) impozit pe profit

c) bugetul asiguririlor sociale de
stat:

contributii de asiguriri

2. Modificlri ale

cheltuielilor Nu este cazttl.
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de Personal
(ii) bunuri qi servicii
b) bugete locale:
(i) chettuieli de Personal
(ii) bunuri 9i servicii

c) bugetul asiguririlor sociale de
stat:

(i) cheltuieli de Personal
3. Impact financiar, plus/minuso din
care:
a) buget de stat

4, Propuneri Pentru acoPerirea

Nu este canll.

terii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri Pentru a

compensa

reducerea veniturilor

detaliate privind Nu este necesara efectuarea unor asemenea calcule'
Calcule
modificirilor
fundamentarea
veniturilor ;i/sau cheltuielilor

6.

7. Alte

Proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect'

informatii

in vigoare
secfiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei

Misuri normative necesare
pentru aPlicarea Prevederilor
1.

proiectului de act normativ:

a)

acte normative

in vigoare

ce vor

fi modificate sau abrogateo ca
urmare

a intririi in

vigoare

a

lui de act normativ;
l0

acte normative ce urmeazd a fr Se va inilia, la momentul respectiv, un proiect de
elaborate in vederea implementirii hotdrdre a Guvernului pentru aprobarea nivelului
trangelor ofertei, a mecanismului de determinare a
noilor dispozifii.
prefului de vlnzare, sau a prefului de ofert[ al
acliunilor nou-emise sau a prelului de referinld al

b)

la acest subiect'
2. Conformitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se refer[
normativ cu legislafia comunitari in
cazul proiectelor ce transPun
prevederi comunitare:

a) tipul, titlulo numflrul qi

data
actului comunitar ale cflrui cerinfe
sunt transpuse de Proiectul de act

normativl
b) obiectivele actului comunitarl

c) tipul de transPunere a
prevederilor comunitare in cauzio

precizindu-se dacii transpunerea
sau parfiali; in situafia
transpunerii parfiale' se vor preciza
este

totali

termenul 9i modalitatea

de

transpunere totali;

d)

termenele-limitfl

Pentru

transpunerea actelor comunitare

vizate ' termenul-limiti Pentru
adoptarea Proiectului de act
normativ qi justificarea acestui

3. Misuri normative

necesare

aplicirii directe a actelor normative
comunitare, cu urmitorul con{inut:
a) justificarea necesitf,fii adoptirii
m6surilor incluse in Proiect in
vederea aplicflrii actului comunitarl

b) tipul, titlul, numirul 9i data

actului normativ comunitar pentru
care se creeazl cadrul de aPlicare
4. Ilotirflri ale Curfii de Justifie
Uniunii EuroPene

a

5. Alte acte normative qi/sau
documente internafionale

decurg

proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.
proiectul de act normativ nu se referd la acest subiect.

din care

angaia@

ll

referire

la un anume acord, o

anume rezolu{ie sau recomandare
internafionalfl ori la alt document al
unei organ izalii internaf ionale :
a) dacfl proiectul de act normativ
respectfl in totalitate angajamentele,

se va indica modul in

care
de act

implementarea proiectului
normativ va duce la indePlinirea
acestor angajamente;

b) daci proiectul de act normativ
respectli parfial angajamentele, se
va explica motivul 9i se va Preciza
cind gi in ce fel se va ajunge la o

respectare dePlinfl

a

6. Alte informafii

Proiectul de act normativ nu se referi la acest subiect

a 6-a -Consultlrile efectuate in vederea elaboririi proiectului de act normativ
pe site-ul
1. Informafii Privind Procesul de Proiectul de act normativ fost publicat
organizafii Misterului Economiei Departamentul pentru
consultare cu
neguvernamentale, institute de Energie in data de 05.11.2013.

Secfiunea

cercetare qi alte organisme implicate

Acesta a fost discutat in cadrul Comisiei de Dialog
Social in data de ............ ...*.2!]]'ntnA-avrzx'

2.

Fundamentarea alegerii
organizafiilor cu care a avut loc

consultarea' precum 9i a modului in
care activitatea acestor organizafii
este legati de obiectul proiectului de
act normativ

3. Consultirile organizate cu

proiectul de act normativ nu se referala acest subiect.

autoritifile administrafiei publice

in situafia in care proiectul
de act normativ are ca obiect
activitifi ale acestor autoritifi' in
localeo

condifiile Hotiririi Guvernului nr.
521t2005 privind Procedura de
consultare a structurilor asociative
ale autoritifilor administrafiei

publice locale la

elaborarea
normative
ectelor de acte

proiectul de act normativ nu se referala acest subiect.
4. Consultirile deslbqurate in cadrul

consiliilor interministeriale, in
conformitate cu Prevederile

Ilotirffrii Guvernului nr. 750/2005

privind constituirea

consiliilor

interministeriale Permanente

5. Informafii privind avizarea
cltre:

fi

transmis spre
de Proiectul de act normativ va
dezbatere Consiliului Economic 9i Social.

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul SuPrem de APirare

a

fnrii

Proiectul de Hotdrdre a Guvernului se transmite
Consiliului Legislativ de citre Secretariatul General
al Guvemului.

c) Consiliul Economic qi Social

d) Consiliul Concurenfei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informa

Nu este cazul.

implementarea
secfiunea a 7-a - Activitifi de informare publici privind elaborarea 9i
proiectului de act normativ
Departamentului pentru
1. Informarea societifii civile cu Prin postarea pe site-ul
act normativ, inclusiv
privire la necesitatea elaboririi Energie a proiectului de
(nota de fundamentare,

proiectului de act normativ

documentele aferente

referatul de aprobare, anuntul referitor la elaborarea
proiectului de hotdr6re a Guvernului) au fost
iespectate procedurile de transparen!6 decizional6 in
conformitate cu prevederile Legii nr' 5212003 privind
transparenJa decizionald in administralia public6, cu
modificdrile

2. Informarea societifii civile cu

li

proiectul de act normativ nu se refer[ la acest subiect.

privire la eventualul impact asupra
mediului in urma imPlementirii

proiectului de act normativo precum

qi efectele asupra sinitifii 9i
securitifii ceti{enilor sau
3. Alte informafii
Sec{iunea a

8-a

Mlsuri

de implementare

se referala acest subiect.
Misurile de Punere in aPlicare a Proiectul de act normativ nu
proiectului de act normativ de citre
autoritn{ile administrafiei publice

1.

centrale qi/sau locale - infiinfarea
unor noi organisme sau extinderea
r institutiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referala acest subiect.
din Constitulie, republicatd', al art' 4^1 9i art'
Fa!6 de cele prezentate mai sus, in temeiul art' 108
privat\zarea
lit.b) din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 8Sll997 privind
13 alin.

(l)

l3

cu modificdrile 9i completdrile
societalilor comerciale, aprobatd prin Lege a nr. 4411998,
privind unele mdsuri pentru
ulterioare, al art. 5^1 alin. (1), art. 10 dil Legea nr. 13712002
ulterioare, gi avand in vedere prevederile
accererarea privatizdrii, cu modificdrile qi compritdrile
urgen!6 a Grrvemului nr' 8811997
art. 1 din Normele meiodologice de aplicare a Ordonanlei de
ulterioare, qi a Legii
privind privatizarea societalil,or comerciale, cu modificdrile gi completdrile
aprobate prin Hot6r6rea
nr. 13712002 privind unele masuri pentru accererarea privarizdrli,
ulterioare, s-a elaborat alaturatul
Guvernului rv. 57712002, cu modificSrile gi completdrile
societdlii de Producere a Energiei
proiect de Hot6r6re aprobarea strategiei de privatizare a
pe care dacd sunteli de acord' vd
Electrice in Hidrocentrale Hidroelecirica S.A. Bucureqti,
rugem sdil adoPtati.

MINISTRUL DELEGAT
PENTRU ENERGIE'

MINISTRUL ECONOMIEI'

Andrei Dom

$Tffi

IIOTARARE
a Societi{ii de Producere a

strategiei de privatizare
'pentru aprobarea
Electrice in Hidrocentrale llidroelectrica S.A. Bucuresti

Energiei

I9i art' 13 alin'
in temeiul art. 108 din constrtulia Romaniei, republicatl, al art. 4
ptivatizatea
(1) lit.b) din ordonanfa de urgen!6 a Guvernului nr. 88/1997 privind
cu modificdrile qi
societd{ilor comerciall, aprobata prin Legea nr. 4411998,
(1), art' 10, art' 22 qi art' 51
completdrile ulterio are, alirt. + lit. t"t;, art. S"t alin.
lit. b) din Legea nr. 13712002 privind unele mdsuri pentru accelerareapnvatizdrir'
prevederile art' 3 qi
cu modificarile qi completSrile ulterioare, gi av6nd in vedere
cu modificdrile qi
art. 177 din Legea nr. 29712004 privind piala de capital,
completirile ulterioare,
Guvemul Romdniei adoptd prezenta hotdrdre'

Art.

1.

a Energiei Electrice
(1) Se aproba strategia de privati zare asocietalii de Producere
publicd de majorare a
in Hidrocentrale Hfrroelectrica S.A. BucureEti, prin ofert6
capitalului social prin aport de capital privat'

prin aport de capital privat'
(2) prin oferta publica de majorare a capitalului social
in Hidrocentrale Hidroelectrica s'A'
societatea de producere a Energiei Erectrice
un pachet de acliuni nou emise
Bucureqti, denumitd in continuare societatea, vinde
in urmdtoarele etaPe:
de acliuni nou emise
a) majorarea capitalului social al societalii cu un pachet
reprezentandtg,lqo/odincapitalulsocialexistent;
preful de vdnzarc al
b) acordarea dreptului de preferin{a, de^subscriere, la
primare de acliuni'
acliunilor ro,, emise in cadrul ofertei publice.
pachet de actiuni nou
aclionarilorprivali existenli ai societ6lii,.asupra unui
proporlional cu
emise |rpr"L"ntdnd 3,74oh din capitalul soiial existent,
Pentru exercitarea
cota delinuta anterior majorlrii capitalului social.
Ia ach\zilionarea de
dreptului de preferinld de .att. acli-onarii existenli
ofttt? publicS potrivit
acliuni nou-emise nu se va intocmi un prospect de
privali existenli iqi vor
prevederilor specifice pielei {e capltal. Acli,onarii
de acliuni nou-emise
putea .x.r"itu dreptul be preferinli la achizilionarea
nesubscrise ca urrnare
in intervalul peiioadei de ofert6. Acliunile
prin derogare de la
neexercitdrii dreptului de preferinla vor fi anulate,

b) din Normele

metodologice de aplicare a
Ordonanlei de urgenld a Guvernului m. 8811997 privind privatizarea
societalilor comerciale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, qi a Legii
nr. 13712002 privind unele mdsuri pentru accelerarea pnvat\zdrii, aprobate
prin Hotdrdrea Guvernului nr. 57712002, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare. Pentru exercitarea dreptului de preferinlb de cdtre aclionarii
existenli la ach\zilionarea de acliuni nou emise nu se va intocmi un
prospect de ofert6 public[ potrivit prevederilor specifice pielei de capital;

prevederile art. I92 alin. (2) lit.

c) inilierea unei oferte publice primare de vdnzare de acliuni prin oferirea

subscriere, prin metode specifice pieJei de capital, a unui pachet de
acliuni nou emise reprezentend $% din capitalul social existent anterior
majordrii caPitalului social.

rpi.

de administralie qi pensionarii cu ultimul loc de
munc6 la societate igi pot exercita dreptul de a cumpdra pdnd la llYo din totalul
acliunilor nou emiss in cadrul ofenei publice primare minus pachetul de acliuni
alocat pentru exercitarea dreptului de preferinld al aclionarilor privali existenli,
prin intermediul asocialiei/asocialiilor acesteialacestora, constitutd/constituite,

(3) Salarialii, membrii consiliului

conform legii, in intervalul perioadei de derulare a ofertei publice primare de
acliuni prevdnftd la alin. (2).

(4)

ili

prelul de vdnzare al acliunilor care urmeazd a fi achizilionate conform alin.
ofenei publice
este egal cu prelul de vdrzare al acliunilor nou emise in cadrul

primare de acliuni.

Acliunile nesubscrise conform alin. (3) vor fi realocate cdtre ceilalli
va fi
investitori subscriitori in cadrul ofertei publice. Mecanismul de realocare

(5)

prevdnfiin prospectul de ofert6 public6'

Art,2,
sd
(1) Oferta publicd primard de acliuni se deruleazi printr-un intermediat afiorrzat
pr.rt.r. ,o,yi.ii qiactivitali de investilii, astfel cum sunt acestea definite de Legea
zgl tZo04 privind piala de capital, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

i.

(2) Intermediarul va asigur a rcalizarea serviciilor necesare punerii in aplicare a
prevederilor strategiei a. privatizare prevazute la arI. 1 qi admiterii la

iranzaclionare aacliunilor societdlii 9i va efectua, dat fdtd a se limita la:
a) analiza diagnostic preliminari necesard identificdrii problemelor legale,
economico--financiare gi de mediu, propuneri de modalitali de solufionare,
in scopul reglementdrii gi/sau implementdrii unor mdsuri speciale menite sd

b)

asigure derularea corespurlzdtoare a procesului de privatizate prevdzut la
art, 1 gi admiter ea la tr aruaclionare a acliunilor acesteia;
evaluarea Societdlii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
Hidroelectrica S.A. Bucureqti pentru a fi avutd in vedere la recomandarea
unui pre! de ofert6, a unui mecanism de determinare a pretului de vdnzare a
acliunilor gi/sau a unui pre! de referinld utilizabil in cadrul unui mecanism
att.
de determinare a pregului de vdnzare a acfiunilor, mecanism prevdzstla
5 alin. (1).

Art.3.
(1) Ministerul Economiei, prin Departamentul_pentru Energie, in calitate de

tntregul
institufie publicd implicata, este mandatat s5 coordoneze qi s6 monitor\zeze
sd
pro..s p.nt* indepiinirea strategiei de pnvatizare prevdzutdla art' 1, precum 9i
ia masurile necesare pregdtirii qi realizdrii acesteia.

1 de cdtre
(2) Duce rea la indeplinire a strategiei de ptivat\zare prevdzute la art'
face prin acorda.rea
Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, se
general' a aclionarilor
de mandate speciale reprezentanlilor statului in adunarea
Hidroelectrica s.A.
Societ6lii de iroducere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
Bucureqti, pentru a propune qi aproba urmdtoarele:
publica de
a) declanqarea procesului de ptivatizate _a societalii prin ofert[
majorare a capitalului social prin aport de capital al societalii;
va intermedia
b) selectarea intermediarului autoizat ptevdn$ la art' 2 carc
seama de
oferta public[ primara de acfiuni, in condiliile legii, linand
documentelor
criterii de calitate 9i cost al serviciilor, precum 9i aprobarea
ce vrmeazd sd fie incheiate cu intermediarul selectat;
acliuni reprezentand
majorarea capitalului social 9i emiterea unui num6r de
c).|8J4%dincapitalulsocialexistentalsocietSlii;

'

d)

efectuarea

de

cdtte societate a demersurilor necesare

in vederea admiterii

de Bursa de Valori
lu uruiilionare, pe o pia{d reglementatd administrati
actului constitutiv,
Bucuregti, a acliunilor acestei*i aprobarea modific6rii
in condiliile Legii nr. 3Illgg0 iepuUticatd, cu modificdrile 9i completarile
ulterioare;
vdr:trjare, prelul
e) prelul de ofert6, mecanismul de determinare a prelului de
determinare a prelului de
de referin!|utilizabil in cadrul unui mecanism de
nou emise ca
vdnzare gi/ru., prelul de vdnzate, dupd caz, al acliunilor
elemente ale
urrnare u maloiatii capitalului social, precum $i celelalte
acliunilor
vdnzdrii, cu respectarea prevederilor art. 5 9i ulterior deruldrii
(a) nt' f);
Prevdzute laatt.6 alin'

t

in vigoare,
0 intreprinderea oricdror altor demersuri prevSzute de legislalia
necesare pentru indeplinirea strategiei de privatizare prevdzutd la art. I,
precum gi pentru indeplinirea formalitililor necesare admiterii la
tr anzac\ionare a acliunilor societdlii.

Art.

4.

a

strategiei de ptivatizarc
prlvdzutd la art. 1 qi orice alte cheltuieli necesare pentru pregitirea qi realizarea
acesteia, inclusiv cnettuietile angajate in acest scop de cdtre Ministerul Economiei,
prin Departamentul pentru Energie pentru pregatirea qi realizarea strategiei de
privatizire prevdzute la art. 1, precum qi cele pentru admiterea latranzac{ionare a
acliunilor s^ocietilii, vor fi suportate de cdtre Societatea de Producere a Energiei
Ellctrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Bucureqti.

(l)

Cheltuielile pentru ducerea

la

indeplinire

plata onorariilor pentru consultanlii angajali de cdtre Ministerul Economiei'
prin Departamentul pentru Energie, in vederea pregdtirii gi realizant sttategiei de
privatizare prevazutilaat.l se va efectua de cdtre societate inbaza confirmdrii
de cdtre Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, a indeplinirii
obligatiilor asumate prin contractele incheiate cu aceqtia.

(Z)

Art.5.
preful de
Preful de vdnzare al actiunilor nou emise va fi cel pulin egal cu
de determinare a
oferta sau cu prelul de referinla utilizabil in cadrul unui mecanism
prelului de lf.rte, mecanism aprobat de cdtre Autoritatea de Supraveghere
Financiari, in condiliile legii.

(1)

urnare a
in toate canttile,preiul minim de vilnzare al acliunilor nou emise ca
putea fi mai
majorarii capitalului sociat, prevdzutd la art. 1 alin' (2) lit' a), nu va

(2)

mic decdt valoarea nominala a acliunilor nou emise.

Art.6.

art. 1, se
(1) in vederea implementdrii strategiei de privatizate prevdnfiL laa societdlii,

coordonarea procesului de privat\zare
constituie o comisie pentru
-de
pregdtire qi monitorizarc a procesului de pnvatizate a
precum gi o comisie
societalii formate din membd titulari gi supleanfi, gi secretariatele tehnice aferente
acestora.

(2)

Comisia pentru coordonarea procesului de pivatizarc

a

societdlii

are

urmdtoarea componen!6:

4

delegat pentru energie sau un secretar de stat numit prin ordin al
ministrului delegat pentru elergie, in calitate de preqedinte;

a) ministrul

b) un reprezentant al Ministerului Finanlelor Publice, numit prin ordin

al

ministrului finantelor Publice ;
c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primulministru;
d) doi reprezentanli ai Departamentului pentru Energie, din care unul este
directorul general al Direcliei Generale Privatizate qi Administrare a
Participaliilor Statului in Energie;

e) directorul general al societdlii;
0 un repre zentant al SocietSlii Comerciale Fondul Proprietatea S.A., in
calitate de acfionar minoritar semnificativ'

pentru fiecare membru titular, instituliile qi societifile reprezentate in
desemna
comisia pentru coordonarea procesului de privatizate a societdlii i;i vor

(3)

cdte un membru suPleant.

(4)

comisia pentru coordonarea procesului de ptivatizate

a

societdlii ate

urmdtoarele atribulii :
a) coordo neazd activitatea comisiei de pregdtire qi monitotizarc a procesului
de privatizare a societdlii ;
b) avizeazd documentele intocmite pentru selectarea intermediarului
procesului de
autorizat,inaintate de comisia de preg-etire qi monitorizare a
incheiate
pr\vatizare a societ6fii, precum Ei-doiumentele ce urmeazd a ft
selectat, inclusiv contractul de intermediere, care sunt

cu intermediarul
supuse aprobarii adunaiii generale
supraveghere

a

acfionarilor sau consiliului

de

al societ6fii;

de pregdtire
analizeazd informdrile qi rapoartele primite din partea comisiei
privire la stadiul
qi moni toizare a procesului de privatizare a societdlii cu
procesului gi aproba sau propune masuri concrete de derulare a procesului
de privatizare;
d) avtzeazii prospectul de oferta publicd primara care este supus aprobarii
adundrii generale a actionarilor;

c)

e) avizeazd preful de ofert6, mecanismul de determinare a prefului de
de
vdnzare, p..i"t de referin!6 utilizabil in cadrul unui mecanism
caz, al
determinare a preqului de v|nzate qi/sau preful de vlluare, dupd

a
acliunilor nou emise ca unnare a majordrii capitalului social, precum 9i
celorlalte elemente ale vdnzdni, pe baza recomanddrilor intermediarului,

care sunt aProbate de Guvern;

0 aproba documentele privind finalizarea procesului de privatizare conform
g)

strategiei de privatizare prevdzttela art. l;
ia mdsurile care se impun pe parcursul deruldrii procesului de privatizare
prevdzut la art. 1.

(5) Din comisia de pregdtire gi monitorizare a procesului de privatizare

reprezentanli ai Direcliei Generale Privatizare qi
Administrare a Participaliilor Statului in Energie din cadrul Departamentului
pentru Energie, reprezentanli ai Departamentului pentru Energie, precum qi
reprezentanli ai Societdlii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale
Hidroelectrica S.A. Bucureqti. La solicitarea Societdlii Comerciale Fondul
Proprietatea S.A., din cadrul acestei comisii va putea face parte gi un reprezentant

societdlii

vor face parte

al acestei societSli.

Num6ru1 membrilor, nominalizarea acestora, drepturile qi atribuliile
membrilor comisiei de pregatire qi monitorizare a procesului de privatizare a
societilii gi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor previzute la alin. (1), precum
qi drepturile membrilor comisiei pentru coordonarea procesului de pnvatizare a
societdlii se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru energie, la propunerea
directorului general al Direcliei Generale Privatizare gi Administrare a
Participaliilor Statului in Energie din cadrul Departamentului pentru Energie.

(6)

(7)

Activitatea comisiilor prevdzvte la alin. (1) qi ale secretariatelor tehnice
aferente acestora inceteazdla data: a) emiterii, in acest sens, a ordinului ministrului
delegat pentru energie, in cazul suspenddrii qi/sau sistdrii procesului de vdnzate
potrivit strategiei de privatizare prevSzutd la art. 1, b) finalizdrii procesului de
privatizare potrivit strategiei de privatizare prevdzute Ia art. 1, certificatd prin
aprobarea de citre comisia pentru coordonarea procesului de privatizare a
societdlii.

Art.7. Durata ofertei publice primare de acliuni este stabilitS, prin

derogare de la
prevederile art. 17 dinNormele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenlb
Guvernului nr. 8811997 privind pivatizarea societdlilor comerciale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, $i a Legii nr. I3712002 privind unele mdsuri
pentru accelerare a privatizdrii, aprobate prin Hotirdrea Guvernului nr. 57712002,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, potrivit prevederilor Legii nr.29712004,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi va fi inscrisd in prospectul de ofertd

a

publicS.

PRIM-MINISTRU
Victor- Viorel PONTA

