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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 
 
 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre pentru aprobarea privatizării Societăţii Comerciale „Electrica Furnizare” – 
S.A. Bucureşti 

Secţiunea a 2 –a - Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Prevederile art. 4^1 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, ia măsuri obligatorii pentru accelerarea şi 
finalizarea procesului de privatizare şi răspunde în faţa 
Parlamentului de îndeplinirea acestor obligaţii, aprobând 
şi strategia naţională de privatizare. 

In prezent, în portofoliul Ministerului Economiei, 
Comerţului Mediului de Afaceri sunt cuprinşi operatori 
economici din domenii strategice ale economiei 
naţionale - energie, resurse minerale, apărare, cercetare-
dezvoltare şi din alte sectoare de activitate. 

Urmare a discuţiilor purtate de autorităţile române cu 
reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, ai 
Comisiei Europene şi ai Băncii Mondiale, în perioada 
20 iulie – 01 august 2011, a fost aprobat de Guvernul 
României şi de Preşedintele României Memorandumul 
cu tema «... Aprobarea semnării de către ministrul 
finanţelor publice, dl. Gheorghe Ialomiţianu, împreună 
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cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, a Scrisorii 
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 ». In cadrul acestuia la Capitolul 
« Reforme structurale – Implicare investitori privaţi » 
din Memorandum se prevede: „Vor fi oferite spre 
vânzare acţiuni la alte societăţi publice în trei grupuri 
..... Cel de al treilea grup include: ..... (iii) noua 
companie creată prin fuziunea celor 3 filiale de furnizare 
rămase ale Electrica (înregistrată la Registrul 
Comerţului ca S.C. Electrica Furnizare 
S.A)....................”. 

De asemenea în documentele menţionate mai sus sunt 
prevăzute termene limită pentru îndeplinirea unor 
operaţiuni în ceea ce priveşte operatorii economici, 
respectiv  în cazul Societăţii Comerciale Electrica 
Furnizare S.A. este prevazută selecţia consultantului de 
privatizare având ca termen limită data de 31.03.2012. 

Potrivit prevederilor art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru vânzarea de acţiuni de către societăţile 
comerciale  din domeniul utilităţilor pe care le deţin la 
filiale, Guvernul aprobă prin strategia de privatizare 
elementele esenţiale ale mandatului.  

Dintre operatorii economici din domeniul utilităţilor din 
portofoliul Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri face parte şi Societatea Comercială 
de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 
„Electrica” - S.A. Bucureşti, denumită în continuare 
Electrica – S.A., care declanşează procesul de 
privatizare la filiala sa Societatea Comercială „Electrica 
Furnizare” – S.A. Bucureşti. Capitalul social al 
Societăţii Comerciale „Electrica Furnizare” – S.A. 
Bucureşti este de  62.109.560 lei deţinut în proporţie de 
77,9999730% de Electrica – S.A. şi în proporţie de 
22,0000270%  de Societatea Comercială Fondul 
Proprietatea S.A.  

Etapele necesare a fi parcurse pentru selecţia unor 
servicii de consultanţă ale unor bănci de investiţii, firme 
de consultanţă şi altele asemenea, în cadrul proceselor 
de privatizare la societăţile comerciale de interes 
naţional, prevăzute de art. 215 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, impun un program amplu de selecţie şi de 
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lungă durată. Astfel, prin prevederile art. 215, alin. (1), 
lit. b) se impune includerea în anunţul publicitar, pe 
lângă alte elemente absolut necesare a fi făcute 
cunoscute în scopul derulării şi finalizării procesului de 
selecţie, şi elemente privind selectarea şi intocmirea 
unei liste scurte de potenţiali ofertanţi. Totodată, prin 
alin. (1), lit. e) al art. 215 din Normele metodologice, 
menţioante mai sus, se impune ca cererea de ofertă 
privind selecţia serviciilor de consultanţă să fie 
transmisă numai ofertanţilor incluşi pe lista scurtă, ceea 
ce considerăm că resticţionează accesul mai multor 
ofertanţi. 

O altă prevedere cuprinsă în alin. (5) din art. 215 din 
Normele medologice menţionate mai sus, impune 
aprobarea de către Guvernul României a contractului de 
consultanţă, etapă care necesită o perioadă mai mare de 
timp.  

Aceste aspecte impun analizarea, în contextul graficului 
de timp şi etape convenit cu reprezentanţii instituţiilor 
financiare finanţatoare, a necesităţii reconsiderării 
procesului de selecţie a consultantului necesar în 
procesul de privatizare. In contextul celor prezentate, şi 
având în vedere faptul că Societatea Comercială 
„Electrica Furnizare” - S.A. Bucureşti, filială a 
Electrica – S.A., face parte din sectorul de utilităţi, 
pentru derularea procesului de privatizare a acestei 
societăţii comerciale precum şi în vederea încadrării în 
graficul de etape şi termene  convenite cu instituţiile 
financiare finanţatoare, se impune adoptarea unui act 
normativ.  

Prin acest proiect de act normativ este necesar a se 
aproba mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri prin Oficiul Participaţiilor 
Statului şi Privatizării în Industrie pentru coordonarea şi 
monitorizarea procesului de privatizare, precum şi 
aprobarea ca selectarea consultantului necesar în 
procesul de privatizare a Societăţii Comerciale Electrica 
Furnizare S.A. să se facă prin derogare de la prevederile 
art. 215 din Normele metodologice, menţionate mai 
sus. 

1^1 In cazul proiectelor de acte 
normative care transpun legislaţie 
comunitară sau creează cadrul 
pentru aplicarea directă a 
acesteia, se vor specifica doar 
actele comunitare în cauză, 
însoţite de elementele de 
indentificare ale acestora 

Proiectul de act normativ nu transpune legislaţia 
comunitară.  
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2. Schimbări preconizate Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 
privatizării Societăţii Comerciale „Electrica Furnizare” - 
S.A. Bucureşti, asigură cadrul legislativ pentru 
selectarea consultantului pentru derularea procesului de 
privatizare, constituirea comisiei de coordonare a 
procesului de privatizare pentru acest operator economic 
din domeniul utilităţilor, filială a Electrica – S.A., 
societate aflată în portofoliul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri.  

Proiectul de act normativ conţine şi prevederi privind 
implicarea Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului 
şi Privatizării în Industrie, în calitate de acţionar al 
Electrica – S.A., prin intermediul mandatelor acordate 
reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor, 
în ceea ce priveşte exercitarea de către aceasta a 
competenţelor specifice corespunzătoare fiecărei etape 
de realizare a procesului de privatizare. 

Vor fi contractate, conform prevederilor legale, servicii 
de consultanţă, prin derogare de la prevederile art. 215 
alin.(1) literele b) – e), alin. (2) şi alin. (5) 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, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Totodată, prin proiectul de act normativ se prevăd:  

- cheltuielile pentru pregãtirea, realizarea şi 
finalizarea tranzacţiei de privatizare vor fi suportate 
de Electrica -  S.A.; 

- constituirea unei comisii de coordonare a procesului 
de privatizare, a unei comisii de selectare a 
consultantului pentru privatizare, a unei comisii de 
privatizare, şi a secretariatelor tehnice aferente; 

- principalele atribuţii şi componenţa comisiei de 
coordonare a procesului de privatizare; 

- momentul încetării activităţii comisiilor şi a 
secretariatelor tehnice aferente,  

precum şi faptul că  

- numărul membrilor, componenţele, drepturile şi 
atribuţiile membrilor comisiei de selectare a 
consultantului pentru privatizare, a comisiei de 
privatizare şi ale secretariatelor tehnice ale 
comisiilor menţionate, precum şi drepturile 
membrilor comisiei de coordonare, se stabilesc prin 
ordin al ministrului economiei, comerţului şi 
mediului de afaceri, la propunerea şefului Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. 
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Astfel, proiectul de Hotărâre a Guvernului asigură 
cadrul legislativ pentru derularea de către Electrica sub 
coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri a activităţii de privatizare pentru 
acest operator economic din domeniul utilităţilor, care 
să aibă ca finalitate privatizarea acestui operator 
economic. 

3. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 3 –a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

a) impact asupra volumului 
producţiei de bunuri şi servicii;
b) impact asupra nivelului 
preţurilor; 
c) impact asupra volumului 
importurilor şi exporturilor;
d) impact asupra ratei de ocupare 
a forţei de muncã şi asupra ratei 
şomajului. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1^1 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniul 
ajutoarelor de stat: 

a) limitarea directã sau indirectã a 
numãrului furnizorilor în cazul în 
care proiectul de act normativ:
(i) asigurã dreptul exclusiv al unei 
companii de a furniza un produs 
sau un serviciu;
(ii) instituie o licenţã, un permis 
sau o autorizaţie drept cerinţã 
pentru desfãşurarea activitãţii;
(iii) limiteazã capacitatea unor 
firme de a participa la achiziţiile 
publice; 
(iv) conduce la creşterea 
semnificativã a costurilor de 
intrare sau de ieşire de pe piaţã;
(v) creeazã o barierã geograficã în 
raport cu capacitatea companiilor 
de a furniza bunuri sau servicii, de 
a investi capital sau de a furniza 
forţã de muncã; 

b) limitarea capacitãţii 
furnizorilor de a concura în cazul 
în care proiectul de act normativ:
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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(i) controleazã sau 
influenţeazã, în mod 
substanţial, preţul la care 
se vinde un bun sau 
serviciu; 
(ii) limiteazã libertatea 
furnizorilor de a face 
publicitate propriilor 
produse (dincolo de 
limitarea determinatã de 
respectarea drepturilor de 
proprietate intelectualã şi 
de prevenirea publicitãţii 
mincinoase); 
(iii) stabileşte standarde de 
calitate a produsului sau 
serviciului, standarde care 
diferã semnificativ faţã de 
practicile curente;
(iv) conduce la creşterea 
semnificativã a costurilor 
de producţie ale unor 
furnizori în raport cu 
ceilalţi (în special prin 
tratamentul diferenţiat ce 
va fi aplicat operatorilor 
nou-intraţi pe piaţã în 
raport cu cei existenţi); 

c) reducerea gradului de stimulare 
a furnizorilor pentru a concura 
efectiv în cazul în care proiectul de 
act normativ: 

(i) instituie un regim de 
autoreglementare sau de 
coreglementare; 
(ii) solicitã sau încurajeazã 
publicarea informaţiilor 
privind producţia, preţurile 
sau costurile companiei;
(iii) excepteazã activitatea 
dintr-un anumit domeniu 
sau un grup de operatori 
economici de la aplicarea 
regulilor de concurenţã; 

d) limitarea opţiunilor şi 
informaţiilor disponibile pentru 
clienţi în cazul în care proiectul de 
act normativ: 

(i) limiteazã opţiunile 
clienţilor; 
(ii) reduce mobilitatea 
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clienţilor faţã de furnizorii 
de bunuri sau servicii prin 
creşterea explicitã sau 
implicitã a costurilor de 
schimbare a furnizorilor; 

e) luarea unei mãsuri de ajutor de 
stat în cazul în care proiectul de 
act normativ instituie o mãsurã de 
sprijin care îndeplineşte 
urmãtoarele condiţii: 

(i) provine din fonduri 
publice, indiferent de 
formã (fie lichiditãţi sau 
credite cu dobândã 
subvenţionatã, fie scutiri, 
amânãri sau reduceri de 
taxe etc.) sau sunt acordate 
de o instituţie publicã;
(ii) este selectivã;
(iii) poate crea un avantaj 
economic pentru anumite 
întreprinderi; 
(iv) distorsioneazã sau 
poate distorsiona 
concurenţa pe Piaţa Unicã. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri: 

a) beneficii directe şi indirecte 
preconizate; 
b) simplificarea procedurilor 
administrative; 
c) cheltuieli directe şi indirecte ale 
operatorilor economici.
d) se va indica procentul pe care îl 
deţin întreprinderile mici şi 
mijlocii în cadrul afectat de 
mãsura legislativã, precum şi 
impactul acesteia asupra 
activitãţilor întreprinderilor mici 
şi mijlocii din domeniul respectiv. 

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra mediului de 
afaceri şi mai ales asupra pieţei de capital din România 
ceea ce ar putea conduce la creşterea numărului de 
investitori şi implicit ar contribui indirect la creşterea 
economică a României. 

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 informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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

 

Nu este cazul. 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din acesta:  

(i) cheltuieli de personal  
(ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

 (i) cheltuieli de personal 
 (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

Nu este cazul. 

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

 a) buget de stat  

b) bugete locale  

Nu este cazul. 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare  

Nu este cazul. 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea  veniturilor bugetare  

Nu este cazul. 

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

Nu este necesara efectuarea unor asemenea calcule. 

7. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

 
 
 

 

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

a) tipul, titlul, numãrul şi data 
actului comunitar ale cãrui cerinţe 
sunt transpuse de proiectul de act 
normativ; 

b) obiectivele actului comunitar; 

c) tipul de transpunere a 
prevederilor comunitare în cauzã, 
precizându-se dacã transpunerea 
este totalã sau parţialã; în situaţia 
transpunerii parţiale, se vor 
preciza termenul şi modalitatea de 
transpunere totalã; 

d) termenele-limitã pentru 
transpunerea actelor comunitare 
vizate - termenul-limitã pentru 
adoptarea proiectului de act 
normativ şi justificarea acestui 
termen. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare, cu 
următorul conţinut: 

a) justificarea necesitãţii adoptãrii 
mãsurilor incluse în proiect în 
vederea aplicãrii actului 
comunitar; 
b) tipul, titlul, numãrul şi data 
actului normativ comunitar 
pentru care se creeazã cadrul de 
aplicare directã. 

 

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, fãcându-se 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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referire la un anume acord, o 
anume rezoluţie sau recomandare 
internaţionalã ori la alt document 
al unei organizaţii internaţionale: 

a) dacã proiectul de act normativ 
respectã în totalitate 
angajamentele, se va indica modul 
în care implementarea proiectului 
de act normativ va duce la 
îndeplinirea acestor angajamente;
b) dacã proiectul de act normativ 
respectã parţial angajamentele, se 
va explica motivul şi se va preciza 
când şi în ce fel se va ajunge la o 
respectare deplinã a 
angajamentelor. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 Hotărâre a Guvernului se avizează de către 
Comisia de Dialog Social şi se publică pe site-ul 
Misterului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

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  

Nu este cazul.  

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 
cadrul consiliilor interministeriale, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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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 Hotărâre a Guvernului se transmite 
Consiliului Economic şi Social de către Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi 
Consiliului Legislativ de către Secretariatul General al 
Guvernului 

6. Alte informaţii                     Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a  - Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ  

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

Proiectul de act normativ, s-a elaborat cu respectarea 
procedurilor de transparenţă decizională în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică 

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 

3. Alte informaţii     Nu e cazul.  

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 

2. Alte informaţii     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 
 
Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 4^1 şi art. 
13 alin. (1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 5^1 alin. (1) şi art. 51, lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri 
pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere 
prevederile art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
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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, s-a elaborat alăturatul proiect 
de Hotărâre pentru aprobarea privatizării Societăţii Comerciale „Electrica Furnizare” – S.A. 
Bucureşti, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl adoptaţi. 
 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI 
 

Ministru, 
Ion ARITON 

 
 
  

MINISTERUL JUSTIŢIEI 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 Ministru,  
Cătălin Marian PREDOIU Gheorghe IALOMIŢIANU  

 
 

 
 
 
 


