Hotărâre de Guvern
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A.

Având în vedere prevederile noului aranjament stand-by încheiat de Fondul Monetar
Internaţional cu România, de tip preventiv, intrat în vigoare la 31 martie 2011, precum şi criteriile
de referinţă structurale decurgând din Memorandumul tehnic de înţelegere cu Fondul Monetar
Internaţional şi Scrisoarea de intenţie din luna iunie 2012,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5^1 alin. (1) şi al art. 51 lit. b) din
Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al art. 4^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi
completările ulterioare, al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare , având în vedere
dispoziţiile art. 216, alin. 1 din H.G. nr. 577/2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare
a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu
modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru
accelerarea privatizarii
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea Strategiei de privatizare a
Companiei Naţionale Poşta Română S.A..

ART. 2
Privatizarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. se realizează prin dobândirea de către
un investitor strategic a unui pachet de acţiuni reprezentând minim 20% din capitalul social al
societăţii comerciale supuse privatizării, prin metoda majorării de capital social prin aport de
capital, cu respectarea dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3
(1)Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de instituţie publică
implicată, este mandatat să coordoneze şi să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea
strategiei de privatizare.
(2) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale , este mandatat să ia măsurile
necesare pregătirii şi realizării procesului de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A..
(3) Ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizarede către Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, se face prin acordarea de mandate speciale reprezentanţilor statului în
adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale Poşta Română S.A. pentru a propune şi a
aproba în adunarea generală a acţionarilor acestei societăţi comerciale următoarele acţiuni:
a) declanşarea procesului de privatizare prin majorare a capitalului social prin aport de capital
privat a Companiei Naţionale Poşta Română S.A.;
b) majorarea capitalului social şi emiterea unui număr de acţiuni reprezentând minim 20 % din
capitalul social existent al Companiei Naţionale Poşta Română S.A.;
c) selectarea unui consultant specializat şi încheierea contractului de consultanţa în condiţiile
prevăzute de art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii aprobate prin H.G. nr.
577/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Consultantul va asigura realizarea serviciilor
necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare şi finalizarea tranzacţionării
acţiunilor nou-emise către un investitor strategic şi va efectua, dar fără a se limita la:
(i) analizele de diagnostic preliminare necesare identificării problemelor legale şi/sau economicofinanciare; va propune modalităţile de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau implementării unor
măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare potrivit
strategiei ;
(ii) evaluarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A., pentru a fi avută în vedere la
recomandarea preţului acţiunilor;
d) întreprinderea oricăror alte demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru
îndeplinirea strategiei de privatizare , precum şi pentru finalizarea cu succes a procesului de
privatizare.
(4) În toate cazurile Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale nu este mandatat
să acorde mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor Companiei
Naţionale Poşta Română S.A. pentru a propune şi a aproba în adunarea generală a acţionarilor
societăţii un preţ de vânzare a acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, mai mic

decât valoarea nominală a acţiunilor nou-emise.

ART. 4
(1) În vederea pregătirii şi realizării privatizării prin majorarea capitalui social la Compania
Naţională Poşta Română S.A., Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va angaja, în
condiţiile legii, un consultant specializat care va putea face si propuneri de modificare şi completare
a strategiei de privatizare .
(2) Selectarea consultantului prevăzut la alin. (1) şi încheierea contractului de consultanţa se
vor realiza în condiţiile prevăzute de art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificările si
completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizarii
aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În vederea organizării procesului de selecţie, evaluării ofertelor consultanţilor şi selectării
consultantului se constituie o comisie de

evaluare şi selectare a consultantului în condiţiile

prevăzute de art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si
a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii aprobate prin H.G. nr.
577/2002, cu modificările şi completările ulteroare. Constituirea comisie se face prin ordin al
ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale cu respectarea prevederilor de la art. 5, alin.
(6) - (9) .

ART. 5
(1) În vederea realizării strategiei de privatizare se constituie o comisie de coordonare a
procesului de privatizare şi o comisie de pregătire, şi monitorizare a procesului de privatizare,
formate din membri titulari şi supleanţi, şi secretariate tehnice aferente acestora.
(2) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are următoarea componenţă:
a) un secretar de stat din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
numit de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale - preşedinte;
b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor publice numit de ministrul finanţelor publice;
c) un consilier de stat sau un secretar de stat din aparatul propriu de lucru al primuluiministru, numit de primul-ministru;
d) un reprezentant al Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., în calitate de
acţionar minoritar semnificativ la Compania Naţională Poşta Română S.A.., la solicitarea acestei
instituţii.

(3) Pentru fiecare membru titular, instituţiile reprezentate în comisia pentru coordonarea
procesului de privatizare vor desemna câte un membru supleant.
(4) Comisia pentru coordonarea procesului de privatizare are în principal următoarele
atribuţii:
a) coordonează activitatea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare;
b) propune spre aprobare documentele de selecţie întocmite pentru selectarea consultantului,
avizate de către comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare;
c) propune spre aprobare documentele de licitaţie întocmite pentru selectarea investitorului,
avizate de către comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare;
d) propune spre aprobare proiectele contractelor ce urmează a fi încheiate pe parcursul
procesului de privatizare;
e) analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiei de pregătire şi
monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte şi propune spre
aprobare sau propune măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare;
f) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare;
g) îndeplineşte oricare alte atribuţii a căror necesitate rezultă pe parcursul procesului de
privatizare.
h) aprobarea finala pe toate documentele finale emise pe parcursul procesului de privatizare,
înainte de desemnarea investitorului strategic care va deveni acţionar la Compania Naţională Poşta
Română S.A., inclusiv pe proiectele de documente ce urmează a fi încheiate cu acesta.
(5) Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare vor face parte
reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale , precum şi ai Companiei
Naţionale Poşta Română S.A.. La solicitarea Societăţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., în
cadrul acestei comisii va fi nominalizat şi un reprezentant din partea acesteia.
(6) Numărul membrilor, nominalizarea acestora, drepturile şi atribuţiile membrilor comisiei
de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A, a
comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare şi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor
prevăzute la alin. (1), modul de lucru şi remunerarea acestora de la data constituirii şi până la data
transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor se stabilesc prin ordin al ministrului
comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ţinându-se cont şi de propunerea Companiei Naţională
Poşta Română S.A, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) şi a secretariatelor tehnice aferente acestora
încetează la finalizarea procesului de privatizare.
(8) În vederea desfăşurării activităţii Comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de

privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A a Comisiei de coordonare a procesului de
prvatizare şi secretariatelor aferente, membrii acestora îşi vor îndeplini atribuţiile suplimentar faţă
de cele îndeplinite la funcţia de bază.
(9)

Până la sfârşitul lunii aferente datei transferului dreptului de proprietate asupra

acţiunilor, fiecare dintre membrii Comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare a
Companiei Naţionale Poşta Română S.A, ai Comisie de coordonare a procesului de privatizare şi ai
Secretariatului tehnic vor beneficia de câte o indemnizaţie lunară asigurată din bugetul propriu de
venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale Poşta Română S.A, care nu poate depăşi 2.500 lei brut,
cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

ART. 6
(1)Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului pentru consultant şi a
componentei variabile a onorariului, aferentă plăţii din valoarea totală a tranzacţiei de care
beneficiază Compania Naţională Poşta Română S.A., cheltuielile pentru plata unor firme de
avocatura angajate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, precum şi cele pentru
pregătirea şi realizarea privatizării, inclusiv cele legate de publicitate, vor fi suportate, în
conformitate cu prevederile art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, de către Compania Naţională
Poşta Română S.A.. Plata se va efectua direct către beneficiari la termenele stabilite, în baza
confirmării de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a îndeplinirii obligaţiilor
asumate prin contractele încheiate în acest sens.
(2)Cheltuielile pentru pregătirea şi realizarea privatizării includ şi cheltuielile cu
remunerarea comisiei de evaluare şi selectare a consultantului, a comisiei de pregatire şi
monitorizare a procesului de privatizare şi a comisiei pentru coordonarea procesului de privatizare
pentru întreaga activitate desfăşurată, cheltuieli care sunt suportate de Compania Naţională Poşta
Română S.A.

ART. 7
Compania Naţională Poşta Română S.A. asigura şi garantează în totalitate sursele de finanţare a
cheltuielilor prevăzute la art. 6, care cad în sarcina sa şi care se plătesc potrivit contractelor
încheiate şi a ordinelor emise de Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
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