
HOTĂRÂRE  

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele 

măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A. 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Articol unic 

Hotărârea Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea 

privatizării Societăţii Comerciale "Romtelecom" - SA, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005, cu modificările şi completările  ulterioare, 

se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Alineatul 1 al art. 1 se modifică şi are următorul cuprins: 

" (1) În vederea vânzării pachetului minoritar de acţiuni deţinut de Ministerul pentru 

Societatea Informaţională la Societatea Comercială Romtelecom S.A., Ministerul pentru 

Societatea Informaţională va angaja, în condiţiile legii, un consultant specializat, bancă 

de investiţii sau consorţiu format dintr-o banca de investiţii şi consultant juridic, care să 

aibă capacitatea de a presta şi servicii de investiţii financiare pe piaţa de capital. 

2. Alineatul 2 al art. 1 se modifică şi are următorul cuprins: 

(2) Selectarea consultantului prevăzut la alin. (1) şi încheierea contractului de consultanţă 

se vor realiza cu respectarea legislației în vigoare. 

3. După alineatul 2 al art. 1, se introduc cinci noi  alineate, alineatele 3-7, cu 

următorul cuprins: 

 (3) În vederea organizării procesului de selecţie, evaluării ofertelor consultanţilor şi 

selectării consultantului se constituie o comisie de evaluare şi selectare a consultantului.  

(4) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor 

comisiei  de evaluare şi selectare a consultantului şi ale secretariatului tehnic al acesteia, 

precum şi modul de lucru se stabileşte prin ordin al ministrului pentru societatea 

informaţională.  
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  (5) În vederea desfăşurării activităţii Comisiei de evaluare şi selectare a consultantului şi 

secretariatului aferent, membrii acestora îşi vor îndeplini atribuţiile suplimentar faţă de 

cele îndeplinite la funcţia de bază. 

  (6) La finalizarea procesului de vânzare de acţiuni la Romtelecom S.A, fiecare dintre 

membrii Comisiei de evaluare şi selectare a consultantului şi ai Secretariatului tehnic va 

beneficia, pentru activitatea desfăşurată, în funcţie de sumele aprobate în bugetul privind 

activitatea de privatizare al Ministerului pentru Societatea Informaţională, de câte o 

indemnizaţie astfel: 

a) indemnizaţia membrilor comisiei de evaluare şi selectare a consultantului, inclusiv a 

preşedintelui comisiei se stabileşte într-un cuantum lunar de maxim 2500 lei. 

 b) membrii secretariatului tehnic beneficiază de o indemnizaţie lunară reprezentând până 

la 50% din indemnizaţia lunară a membrilor comisiei de evaluare şi selectare a 

consultantului. 

(7) La stabilirea şi plata sumelor prevăzute la alin. (6) se va ţine cont de limitele 

cheltuielilor bugetare aprobate în bugetul privind activitatea de privatizare al Ministerului 

pentru Societatea Informaţională. 

4. Articolul 2 se modifică şi are următorul cuprins: 

"Art. 2. Cheltuielile legate de remunerarea comisiei de evaluare şi selectare a 

consultantului pentru întreaga activitate desfăşurată, vor fi suportate de Ministerul pentru 

Societatea Informaţională în limitele sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul 

privind activitatea de privatizare al ministerului, la finalizarea procesului de vânzare a 

acţiunilor Romtelecom - S.A., din sumele încasate din vânzarea acestora . " 

5. Articolul 3 se abrogă. 
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