NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
Hotărâre
privind unele măsuri referitoare la participarea statului român reprezentat prin
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale la majorarea capitalului
social al Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situației actuale
Compania Națională ,,Poșta Română” - S.A. este o societate comercială pe acțiuni
înființată prin H.G. nr. 371/1998 care funcționează pe bază de gestiune economică și
autonomie financiară.
Capitalul social al Companiei este de 59.487.787 lei, divizat în 59.487.787 acțiuni
nominative dematerializate cu o valoare nominală de 1 leu. Acțiunile sunt deținute
după cum urmează:
a) Statul Român – acționar majoritar prin Ministerul Comunicatiilor și Societății
Informaționale, 75% (44.615.840 acțiuni);
b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. - acționar minoritar, 25% (14.871.947 acțiuni).
C.N.,,Poșta Română” - S.A. este o companie națională aflată în coordonarea
Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și funcționează în temeiul
prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și
completările ulterioare.
Începând cu anul 2010, compania s-a confruntat cu o serie de dificultăți financiare
datorate atât amenzilor aplicate de către Consiliul Concurenței – anul 2010 și anul
2016, cât și cu lipsa unei strategii de dezvoltare bazată pe acțiuni concrete cu
proiecție în timp, care sa țină seama de evoluția continuă a pieței serviciilor poștale.
În lipsa resurselor financiare, în situația în care veniturile realizate de companie sunt
în continuă scădere și în considerarea unor datorii restante la bugetul de stat și față
de partenerii contractuali care depășesc capacitatea de plată a companiei, a fost
identificată ca măsură de susținere a activității companiei capitalizarea acesteia prin
aport de numerar.
Procesul de capitalizare al C.N. ,,Poșta Română” - S.A. prin majorarea capitalului
social a fost inițiat în anul 2016 ca o măsură aprobată în cadrul Memorandumului cu
tema ”Demersurile autorităților române privind cazurile sensibile de ajutor de stat
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aflate în analiza Comisiei Europene și propunerile de măsuri pentru soluționarea
acestora, în contextul parteneriatului bilateral propus României de Comisia
Europeană” adoptat la nivelul Guvernului României în sedința din data de
16.06.2016.
Ulterior adoptării memorandumului, acționarul majoritar - Statul Român, a prevăzut
în bugetul de stat pe anul 2016 suma de 172.000 mii lei ca aport în numerar la
procedura de majorare a capitalului social al C.N. ,,Poșta Română” - S.A.
În cadrul schimbului de corespondență cu acționarul minoritar - Fondul Proprietatea acestea și-a manifestat intenția de a participa la procesul de majorare a capitalului
social al companiei, dar a condiționat participarea de existența unor garanții și
impuneri care nu au putut fi acceptate de către acționarul majoritar, atât pe
considerentul că toate tipurile de garanții solicitate depășeau prevederile cadrului
legal referitor la majorarea capitalului social al unei societăți, cât și pe considerentul
că, proporțional cu cota de participare deținută de acționarul minoritar, aceste
impuneri nu își găseau justificarea.
Având în vedere că acționarul minoritar – Fondul Proprietatea - nu a renunțat la
condiționalitățile privind majorarea capitalului social procesul de capitalizare al C.N.
,,Poșta Română” - S.A. nu s-a putut finaliza până la finele anului 2016.
În bugetul de stat pe anul 2017 potrivit art. 39 din Legea nr. 6/2017 sunt prevăzute
credite bugetare în sumă de 170.000 mii lei pentru capitalizarea C.N. ,,Poșta
Română” - S.A., în bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale,
ca aport al Statului Român, proporțional cu cota de participare deținută, iar ceilalți
actionari pot participa la majorarea capitalului social proporțional cu propria cotă de
participare, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990.
Suma prevazută în bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
urmează a se vira cu titlu de aport la majorarea capitalului social al Companiei
Naționale ,,Poșta Română” - S.A. în condițiile respectării cerințelor impuse de
legislația europeană în materia ajutorului de stat, dacă este cazul.
La nivelul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale au fost
achiziționate servicii de consultanțăîn vederea aplicării Testului operatorului
economic privat în economia de piață privind o posibilă majorare de capital social a
Companiei Naționale ,,Poșta Română” - S.A.
Având în vedere rezultatul testului, din care reiese că opțiunea acționarului majoritar
de a participa la operațiunea de majorare a capitalului social are la bază exclusiv
rațiuni de ordin economic și că nu au fost identificate elemente de ajutor de stat în
accepțiunea legislației europene în materie, urmează a se lua în considerare
demararea demersurilor juridice impuse de Legea nr. 31/1990 în vederea parcurgerii
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etapelor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și exercitarea de
către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a dreptului de vot în
vederea majorării capitalului social al C.N. ,,Poșta Română” - S.A.
Potrivit prevederilor art. 210 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
“capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea
valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau
în natură”.
Potrivit prevederilor art. 216 alin.1 din Legea nr. 31/1990, “acţiunile emise pentru
majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acţionarilor
existenţi, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.”
Potrivit dispozitiilor alin.2 ale aceluiași articol, “exercitarea dreptului de preferinţă se
va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de
consiliul de administraţie, respectiv directorat, în condiţiile art. 220^1 alin. (4), dacă
actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situaţiile, termenul acordat pentru
exercitarea drepturilor de preferinţă nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării
hotărârii
adunării
generale,
respectiv
a
deciziei
consiliului
de
administraţie/directoratului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După
expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.”
Potrivit dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017
a fost bugetată la dispoziția Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
suma de 170.000 mii lei cu titlu de "Participare la capitalul social al societăţilor
comerciale". În limita acestei sume bugetate, ministerul poate majora contribuţia
statului la capitalul social al Companiei Naţionale ,,Poșta Română” - S.A.
proporţional cu cota de participare deţinută, iar ceilalţi acţionari pot participa la
majorarea capitalului social proporţional cu cota de participare deţinută, cu
respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Schimbări preconizate
Prezentul act normativ urmărește stabilirea modalității de exercitare de către
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a dreptului de vot în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în care se va aproba majorarea
capitalului social al C.N. ,,Poșta Română” - S.A.
Actul normativ de față va asigura cadrul instituţional, organizatoric şi funcţional
necesar pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 39 din Legea bugetului de stat
nr. 6/2017 cu modificările si completările ulterioare.
De asemenea, actul normativ reglementează opțiunea Statului Român, în calitate de
acționar majoritar al C.N. ,,Poșta Română” - S.A. în ceea ce privește modalitatea
aleasă pentru majorarea capitalului social al acestei companii și calendarul de
implementare prevăzut de lege.
În acest sens:
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În cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va adopta
hotărârea de majorare a capitalului social prin emiterea de noi acțiuni la
valoare nominală de 1 leu, fără primă de emisiune.
În acest sens, va fi emis un număr de 226.666.667 acțiuni care vor fi oferite spre
subscriere acționarilor existenți în condițiile art. 216 din Legea nr. 31/1990,
proporțional cu cota de participare deținută anterior operațiunii de majorare, după
cum urmează:
a)STATUL ROMÂN reprezentat de Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale va primi spre subscriere un număr de 170.000.000 acțiuni;
b)Fondul Proprietatea SA va primi spre subscriere un număr de 56.666.667 acțiuni.
Capital social în cazul subscrierii doar de către acționarul majoritar (prin MCSI),
va fi de 229.487.787 lei, defalcat după cum urmează:
Acționari:
a) Statul Român prin Ministerul Comunicațiilor si Societății Informaționale
214.615.840 acțiuni (93,52%) – aport în numerar 170.000.000 lei
b) S.C. Fondul Proprietatea S.A.
14.871.947 acțiuni (6,48%) – aport în numerar 0 lei
Acțiunile oferite spre subscriere acționarului minoritar corespunzătoare cotei de
participare deținută la momentul inițierii procesului de majorare a capitalului social,
nesubscrise de acționarul minoritar urmează să fie anulate.
Mandatul ce urmează a fi acordat de Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale pentru reprezentantul în cadrul Adunării Generale a Acționarilor
Companiei Naționale ,,Poșta Română” - S.A. va fi în sensul aprobării majorării
capitalului social prin emiterea de noi acțiuni la valoarea nominală de 1 leu, fără
primă de emisiune, urmând a fi oferite spre subscriere acționarului minoritar, acțiuni
corespunzătoare drepturilor de subscriere (DS) aferente cotei de participare deținute
în cadrul societății, cu respectarea prevederilor art. 216 alin.1 din Legea nr. 31/1990.
3. Alte informaţii
Nu au fost identificate.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ
1. Impact macro-economic
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Actul normativ nu se referă la acest subiect.
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Actul normativ nu se referă la acest subiect întrucât în urma aplicării testului
operatorului economic privat în economia de piață privind o posibilă majorare de
capital social al Companiei Naționale ,,Poșta Română” - S.A. a rezultat că opțiunea
Statului Român de participare la majorarea capitalului social al companiei întrunește
condițiile impuse de legislația privind ajutorul de stat.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impact asupra mediului
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii
Nu sunt.
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)
Actul normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

Indicatori

Anul
curent
2

- în mii lei (RON) Următorii
Media pe cinci
patru ani
ani
3 4 5 6
7

1
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
2Modificări 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
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ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi 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
şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a prezentului act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a
prezentului act normativ:
Prin emiterea acestui act normativ nu se modifică sau se abrogă alte acte normative în
vigoare.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor
dispoziţii.
Ulterior emiterii acestui act normativ nu este necesară elaborarea altor acte
normative.
11. Compatibilitatea actului normativ cu legislația în domeniul achizițiilor
publice
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare:
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg
angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau
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recomandare internaţională
internaţionale:

ori

la

alt

document

al

unei

organizaţii

Actul normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum
şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului
normativ
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia
în care prezentul 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
Actul 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
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
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
Necesită avizul Consiliul Legislativ.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului
normativ
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ a fost elaborat cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
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3. Alte informații
Nu sunt.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.
Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a
Guvernului privind unele măsuri referitoare la participarea Statului Român
reprezentat prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale la majorarea
capitalului social al Companiei Naționale ,,Poșta Română” - S.A. pe care îl
supunem spre adoptare.

Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Lucian ȘOVA

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanţelor Publice
Ionuț MIȘA

Ministrul Justiției
Tudorel TOADER
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