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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ  

Ordonanţă privind unele măsuri pentru derularea exercitării opţiunii de 

vânzare de acţiuni, în cadrul contractului de privatizare privind 

achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială Filiala de 

Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - S.A. 

Secţiunea a 2 –a - Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Privatizarea Societăţii Comerciale Filiala de 

Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 

„Electrica Muntenia Sud” S.A. (denumită în 

continuare „Electrica Muntenia Sud – S.A.”) 

s-a derulat în baza prevederilor strategiei de 

privatizare, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea 

Strategiei de privatizare a Societăţii 

Comerciale Filiala de Distribuţie şi 

Furnizare a Energiei Electrice "Electrica 

Muntenia Sud" - S.A., a unor măsuri pentru 

punerea în aplicare a strategiei, precum şi 

privind constituirea Comisiei pentru 

coordonarea privatizării acestei societăţi 

(H.G. nr. 546/2005).  

In data de 11 iunie 2007 a fost încheiat 

Contractul de privatizare privind 

achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la 

Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei 

Electrice “Electrica Muntenia Sud” - S.A. 

(Contractul de Privatizare), între 

Societatea Comercială de Distribuţie şi 

Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - 

S.A. (denumită în continuare „Electrica – 

S.A.”), în calitate de Vânzător, şi ENEL 
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S.p.A., Italia, în calitate de Cumpărător, în 

baza Hotărârii Guvernului nr. 528/2007 

privind unele măsuri pentru derularea şi 

finalizarea privatizării Societăţii Comerciale 

Filiala de Distribuţie şi Furnizare a 

Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" 

- S.A., publicată în Monitorul Oficial Partea I 

nr. 387 / 07.06.2007, cu modificările şi 

completările ulterioare ( H.G. nr. 528/2007). 

Urmare a desfăşurării acţiunilor de separare 

a activităţilor de distribuţie şi de furnizare a 

energiei electrice în temeiul prevederilor art. 

45 al Legii nr. 13/2007 a energiei electrice şi 

al cerinţelor Directivei Parlamentului 

European şi Consiliului nr. 2003/54/EC, 

privind regulile comune pentru piaţa internă 

de electricitate, prin divizarea Electrica 

Muntenia Sud - S.A. s-au înregistrat ca 

persoane juridice: Enel Distribuţie Muntenia 

S.A. şi Enel Energie Muntenia S.A.  

Una din condiţiile suspensive cuprinse în 

Contractul de Privatizare a fost adoptarea 

şi intrarea în vigoare a unui act normativ de 

aprobare a finalizării tranzacţiei. In acest 

sens, a fost adoptată Hotărârea Guvernului 

nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru 

finalizarea privatizării Societăţii Comerciale 

Filiala de Distribuţie şi Furnizare a 

Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" 

- S.A. şi pentru modificarea art. 4 din 

Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind 

unele măsuri pentru derularea şi finalizarea 

privatizării Societăţii Comerciale Filiala de 

Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 

"Electrica Muntenia Sud" - S.A. (H.G. nr. 

323/2008). 

Contractul de Privatizare prevede la Sub-

capitolul 17 - Opţiuni, institutirea în 

favoarea Electrica - S.A. a unui drept de 

Opţiune de Vânzare (Put Option), potrivit 

căruia Electrica - S.A., în calitate de 

Vânzător, va avea dreptul să solicite 
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Cumpărătorului, iar Cumpărătorul are 

obligaţia să cumpere, toate acţiunile (şi nu 

doar o parte) oferite („Acţiunile Opţiunii de 

Vânzare”), la termenul şi în condiţiile de 

transfer stabilite prin Contractul de 

Privatizare, în fiecare din anii 2010, 2011 şi 

2012. Exercitarea opţiunii de vânzare poate 

avea loc o singură dată în cursul unui an, în 

perioada dintre 1 iulie şi 31 decembrie a 

anului respectiv. De asemenea, Contractul de 

Privatizare prevede şi mecanismul de calcul 

al preţului de exercitare al Opţiunii de 

Vânzare pentru Acţiunea Opţiunii de 

Vânzare, în cadrul exercitării opţiunii de 

vânzare de către Electrica - S.A.. 

Totodată, paragraful 10 – Transferuri către 

Salariaţi din Anexa 10 la Contractul de 

Privatizare prevede că Electrica - S.A. poate 

transfera cel mult 10% (zece procente) din 

acţiunile Electrica Muntenia Sud – S.A. 

către persoanele îndreptăţite să dobândească 

acţiuni în condiţiile legii aplicabile în 

vigoare la data unui astfel de transfer. 

Conform Contractului de Privatizare, preţul 

de cumpărare pe acţiune, plătit pentru 

acţiunile transferate către salariaţi, va fi egal 

cu preţul pentru o acţiune rezultat din Preţul 

de Achiziţie Ajustat raportat la Acţiunile de 

Vânzare.  

Prevederile H.G. nr. 528/2007, precizează 

existenţa unui drept de opţiune de vânzare, 

ulterior transferului dreptului de proprietate 

asupra pachetului majoritar de acţiuni la 

Electrica Muntenia Sud – S.A. către Enel 

S.p.A., potrivit căruia Electrica - S.A. este 

îndreptăţită să solicite şi să obţină de la 

Cumpărător preluarea dreptului de 

proprietate asupra acţiunilor pe care 

Electrica – S.A. le va deţine la Electrica 

Muntenia Sud – S.A. în momentul exercitării 

opţiunii de vânzare, la termenul şi în 

condiţiile stabilite prin Contractul de 

Privatizare, precum şi de legislaţia 
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privatizării în vigoare la momentul 

exercitării acestui drept.  

În prezent, legislaţia în vigoare în domeniul 

privatizării nu reglementează posibilitatea 

includerii  în contractele de privatizare a 

unei opţiuni de vânzare de acţiuni de către 

instituţia publică implicată şi implicit 

exercitarea acestei opţiuni, în situaţia în care, 

prin hotărâre a Guvernului României, se 

stabilesc condiţiile de exercitare. 

Astfel, în contextul cadrului legislativ actual 

în domeniul privatizării,  Electrica - S.A., în 

calitate de Vânzător, nu îşi poate exercita 

direct, către Cumpărător, opţiunea de 

vânzare de acţiuni prevăzută în cadrul 

Contractului de Privatizare. 

Pentru a permite Electrica - S.A. să îşi 

exercite dreptul său de opţiune de vânzare 

conferit prin Contractul de Privatizare, este 

necesară adoptarea, în regim de urgenţă, a 

unui act normativ cu aceeaşi forţă juridică, 

prin care să se completeze legislaţia în 

vigoare în materia privatizării cu exercitarea 

opţiunii de vânzare de către Electrica - S.A. 

la Enel Distribuţie Muntenia S.A. şi Enel 

Energie Muntenia S.A., entităţile legale 

succesoare ale Electrica Muntenia Sud - 

S.A.. 

În situaţia în care nu se adoptă acest act 

normativ,  Electrica S.A. nu are asigurat 

cadrul legal de exercitare a opţiunii de 

vânzare conferit prin Contractul de 

Privatizare. 

Analizele au relevat faptul ca anul 2012 este 

anul în care Electrica - S.A. îşi va exercita 

dreptul de opţiune de vânzare de acţiuni la 

Enel Distribuţie Muntenia S.A. şi Enel 

Energie Muntenia S.A., conferit prin 

Contractul de Privatizare aprobat prin H.G. 

nr. 528/2007 şi prin H.G. nr. 323/2008. 
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Pentru toate aceste motive, la art. 1, pct. I. 5 

din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanţe, a fost 

inclusă ordonanţa referitoare la „măsuri 

pentru derularea exercitării opţiunii de 

vânzare de acţiuni, în cadrul contractului de 

privatizare privind achiziţionarea şi 

subscrierea de acţiuni la Societatea 

Comercială Filiala de Distribuţie şi 

Furnizare a Energiei Electrice „Electrica 

Muntenia Sud” – S.A.”  

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. 

 

2. Schimbări preconizate Este necesară  asigurarea cadrului legislativ 

corelat în materia privatizării, care să 

permită executarea Contractului de 

Privatizare în ceea ce priveşte exercitarea de 

către Electrica – S.A., în calitate de 

Vânzător, a opţiunii de vânzare de acţiuni la 

Enel Distribuţie Muntenia S.A. şi Enel 

Energie Muntenia S.A.. 

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 Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

1^1 Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de Societăţile româneşti din domeniul 
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afaceri distribuţiei şi furnizării de energie electrică, 

odată cu transformarea lor în actori regionali 

determinată de atragerea unor investitori 

strategici de renume european, au creat 

semnale pozitive în piaţă. Se înregistrează, 

astfel, o competitivitate reală în contextul 

integrării pieţelor energetice pe plan regional 

(Piaţa Sud-Est Europeană), precum şi pe 

piaţa unică europeană. 

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)  

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Impact financiar, plus /minus, Proiectul de act normativ nu se referă la 
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din care:    

 a) buget de stat  

b) bugete locale  

acest subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare  

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea  veniturilor bugetare  

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

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 vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmeazã a 

fi elaborate în vederea 

implementãrii noilor 

dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

 

In adoptarea proiectului de act normativ nu 

se impune adoptarea unor norme 

metodologice de aplicare. 

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. Decizii ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Evaluarea conformităţii Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
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care decurg angajamente acest subiect. 

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 ordonanţă a Guvernului se 

transmite Comisiei de Dialog Social din 

cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri 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  

Deoarece prevederile acestui proiect sunt de 

interes regional (aria de activitate a 

societăţilor ce fac obiectul proiectului se 

limitează la teritoriul României), s-a optat 

pentru mediatizarea acestuia pe pagina de 

internet a Ministerului Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

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 interministeriale 

permanente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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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   

Se transmite, spre avizare, Consiliului 

Legislativ, de către Secretariatul General al 

Guvernului. 

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

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     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. 

2. Alte informaţii     Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108, din Constituţia României, 

republicată şi al art. 1, pct. I. 5 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului 

de a emite ordonanţe, s-a elaborat alăturatul proiect de Ordonanţă privind unele măsuri 

pentru derularea exercitării opţiunii de vânzare de acţiuni, în cadrul contractului de 

privatizare privind achiziţionarea şi subscrierea de acţiuni la Societatea Comercială 

Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud” - 

S.A., pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl adoptaţi. 

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DEAFACERI 

 

Ministru, 

Ion ARITON 

 

 

Avizat favorabil, 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 

Ministru, 

Cătălin Marian PREDOIU 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  

 

Ministru, 

Gheorghe IALOMIŢIANU 

 
 


