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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului actului normativ 

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

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei  Compania Naţională Poşta Română S.A. a fost înfiinţată prin H.G. 
nr. 371/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Posta 
Romana" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Posta 
Romana", ca societate comercială pe acţiuni, care funcţionează pe 
baza de gestiune economică şi autonomie financiară.Compania 
Nationala “Posta Romana”SA îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
poştal, obiectul sau principal de activitate incluzând, fără a se limita 
la aceasta, asigurarea - conform principiului serviciului poştal 
universal - a serviciilor poştale de baza, pe întreg teritoriul naţional 
şi în relaţiile internaţionale, în temeiul legii, precum şi a serviciilor 
poştale, altele decât cele de baza, în condiţii de competiţie 
reglementată conform legii. 

Structura actionariatului Companiei Nationale „Posta Romana”SA 
este urmatoarea: 

Statul Roman, reprezentat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii 
Informationale in Adunarea Generala a Actionarilor Companiei 
Nationale „Posta Romana” SA detinand un numar de 44.615.840 
actiuni reprezentand o cota de participare de 75% din capitalul 
social subscris si varsat.  

Fondul Proprietatea detinand in prezent un numar de 14.871.947 
actiuni reprezentand  o cota de participare de 25% din capitalul 
social subscris si varsat. 

Prin Scrisoarea de Intenţie şi a Memorandumului tehnic de 
înţelegere aferente celei de a doua evaluări a Aranjamentului 
Stand-By de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar 
Internaţional”, transmisa la data de 28.02.2012 se precizează în 
cadrul capitolului „Reforme structurale – Implicare investitori privaţi”: 
„Vor fi oferite spre vânzare acţiuni la alte societăţi publice în trei 
grupuri [...]. Al doilea grup de companii include i) Poşta Română 
(pachet minoritar), ii) Romgaz (IPO pentru un pachet de acţiuni de 
15%), iii) Electro Serv (privatizare majoritară a companiei create 
prin fuziunea companiilor Transilvania Sud, Transilvania Nord, şi 
Muntenia Nord), şi iv) Tarom (IPO de 20 %).” Totodată s-a stabilit 
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cu privire la C.N. Poşta Românã S.A. că se va face: 

1. Angajarea consultantului juridic şi de tranzacţie pentru majorarea 
de capital cu cel puţin 20% până la finele lunii iunie 2012;  

2. Publicarea prospectului pentru majorarea de capital cu 

investitor strategic până la finele lunii august 2012; 

3.  Finalizarea majorării de capital până la finele lunii septembrie 

2012.  

 

Prevederile art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin 
Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, specifică faptul că Guvernul asigură 
înfăptuirea politicii de privatizare, coordonează şi controlează 
activitatea ministerelor şi instituţiilor publice, care au competenţe şi 
atribuţii în realizarea privatizării. 

In prezent, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale este 
reprezentantul Statului Roman in Adunarea Generala a Actionarilor 
Companiei Nationale „Posta Romana” SA si activeaza ca institutie 
publica implicata  in procesul de privatizare al acestei societati. 

În această calitate a elaborat prezentul proiect de hotărîre de 
Guvern prin care sunt reglementate următoarele aspecte: 

1. Stabilirea metodei de privatizare (majorarea de capital 
social); 

2. Mandatarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale să exercite atribuţiile pe care le are în calitate 
de instituţie publică implicată în procesul de privatizare în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi acordurile  
internaţionale la care România este parte; 

3. Crearea cadrului general pentru achiziţionarea serviciilor de 
consultanţă si stabilirea in sarcina Companiei Naţionale 
Poşta Română S.A.  a suportării cheltuielilor legate de 
privatizare, întrucât: 

Potrivit prevederilor art.216 alin.(1) si (2) din HG nr. 577/2002 
privind aprobarea 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. 
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137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii: 

„(1) La propunerea institutiei publice implicate cheltuielile prevazute 
la art. 51 lit. b) din lege, suportate de societatea comerciala supusa 
privatizarii, in baza aprobarii prin hotarare a Guvernului, pot fi platite 
direct de catre aceasta sau prin institutia publica implicata. 

(2) Societatea comerciala supusa privatizarii garanteaza si asigura 
in totalitate sursele de finantare a cheltuielilor care cad in sarcina sa 
si care se platesc de institutia publica implicata, conform 
contractelor incheiate de aceasta. „ 

In contextul celor prezentate, pentru realizarea procesului de 
privatizare prin majorare de capital social prin aport de capital privat 
a Companiei Nationale „Posta Romana”SA si finantarea cheltuielilor 
privind procesul de privatizare in ansamblu se impune adoptarea 
unui act normativ pentru derularea procesului de privatizare al 
acestui operator economic. 

2. Schimbări preconizate Actul normativ asigură cadrul legislativ pentru derularea a activităţii 
de privatizare pentru acest operator economic din domeniul aflat în 
portofoliul Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.  

Actul normativ conţine elemente privind declanşarea şi derularea 
etapelor necesare procesului  de privatizare prin majorare a 
capitalului social prin aport de capital privat, în cadrul căreia va fi 
oferit spre subscriere investitorilor un pachet de actiuni nou emise 
rezultate urmare a majorării cu minim 20% a capitalului social 
existent al Companiei Nationale Posta Romana S.A . prin aport de 
capital.  

Proiectul de act normativ conţine prevederi privind implicarea 
Ministerului  Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate 
de reprezentant al acţionarului majoritar- Statul Roman şi in calitate 
de instituţie publică implicată, in ceea ce priveste  derularea unor 
etape in procesul de privatizare  necesare majorarii capitalului 
social prin cooptarea unui investitor strategic.  

În vederea pregătirii şi realizării privatizării prin majorarea de capital 
social, precum şi atragerii de investiţii în Compania Naţională Poşta 
Română S.A., Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
va angaja, în condiţiile legii, un consultant internaţional specializat. 

Selectarea consultantului şi încheierea contractului de consultanţa 
se vor realiza în condiţiile prevăzute de normele speciale aplicabile 
procesului de privatizare. 

Cheltuielile legate de plata componentei fixe a onorariului pentru 
consultantul internaţional 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 
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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. 

Totodată, prin proiectul de act normativ se prevăd:  

- modul de alocare al cheltuielilor pentru pregãtirea şi realizarea 
strategiei de privatizare prin majorare a capitalului social prin 
aport de capital privat a societăţii comerciale menţionate, 
precum şi a oricaror alte cheltuieli necesare pentru îndeplinirea 
strategiei de privatizare; 

- constituirea unei comisii de acceptanță a procesului de 
privatizare, a unei comisii de pregătire, coordonare şi 
monitorizare a procesului de privatizare, şi a secretariatelor 
tehnice aferente; 

- principalele atribuţii a comisiei de acceptanță a procesului de 
privatizare; 

- componenţa comisiei de acceptanță a procesului de privatizare; 

- momentul încetării activităţii comisiilor şi a secretariatelor 
tehnice aferente,  

De asemenea, prin proiectul de act normativ se reglementeaza:  

- numărul membrilor comisiilor instituite;  

- nominalizarea componentei acestor comisii; 

Atribuţiile şi drepturile comisiei de pregătire, coordonare şi 
monitorizare a a procesului de privatizare şi ale secretariatelor 
tehnice ale celor două comisii constituite, urmează a fi stabilite prin 
ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale. 

Având în vedere dispoziţiile O.U.G. nr. 26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei 
financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, 
facem precizarea ca necesitatea angajării  unui consultant juridic 
reiese si din angajamentul pe care şi l-a asumat Guvernul faţă de 
FMI, precum şi din faptul ca la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale nu exista un specialist in legislatia 
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privatizării. 

 

3.Alte informații Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informații Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

            

a) buget de stat, din acesta:             

(i) impozit pe profit             

(ii) impozit pe venit             

b) bugete locale:             

(i) impozit pe profit             

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

            

(i) contribuţii de asiqurări             
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2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

       

a) buget de stat, din acesta:        

(i) cheltuieli de personal        

(ii) bunuri si servicii        

b) bugete locale:        

(i) cheltuieli de personal        

(ii) bunuri şi servicii        

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

            

(i) cheltuieli de personal            

(ii) bunuri si servicii             

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

            

a) buget de stat             

b) bugete locale             

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

            

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

            

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare 

            

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 5-a    Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

Proiectul de act normativ nu implică obligaţia de a emite acte 
normative suplimentare.  
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elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii. 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor normative 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

Proiectul de act normativ se publică pe site-ul Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului 
în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr.521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Consultările desfăşurate în Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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cadrul comisiilor interministeriale, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale  permanente 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ necesită avizul Consiliului Legislativ 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de hotărâre 

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Menţionăm că au fost îndeplinite procedurile instituite prin 
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar proiectul de act normativ a fost afişat pe pagina 
de internet a Misterului Comunicatiilor si Societatii 
Informationale. 

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare 
a proiectului de act normativ de 
către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale – 
înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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2. Alte informații  Nu au fost identificate. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A. 
 

 
Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale  

 
                                                                 Dan NICA 

 
 
 
 

Avizăm favorabil: 
 
 

                                                            Viceprim-ministru                                                  
 Ministrul Finanţelor Publice,  

Florin GEORGESCU     
                                                                                                      
 
 
 

Ministrul Justitiei 
Titus CORLĂTEAN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


