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Nr. 13860/07.12.2020 

         Aprobat, 
       Presedinte Consiliul de Administratie 

                 Minodor Teodor Chirica  
 

 
Nota privind avizarea, de catre Consiliul de Administratie (‘’CA’’) al Societatii Nationale 

Nuclearelectrica S.A. (‘’SNN’’), in vederea inaintarii spre aprobare de catre Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor SNN a (i) declansarii procedurii de selectie a unui 
membru CA al SNN, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

(ii) mandatarii CA al SNN sa deruleze procedura de selectie a unui membru CA SNN 
 
 
Avand in vedere urmatoarele aspecte:  

- Prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), potrivit carora 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este competenta „sa aleaga si sa revoce 
membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si 
cenzorii”; 

- Prevederile art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 
109/2011”), potrivit carora „Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de 
adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie 
sau a actionarilor”; 

- Prevederile art. 13 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv al SNN, actualizat la data de 
24.09.2020, potrivit carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor „c) alege si 
revoca membrii Consiliului de Administrati 

- Prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind alegerea de noi membri in Consiliul 
de Administratie prin organizarea unei proceduri de selectie; 

- Prevederile art. 64^4 (1 ) din OUG nr. 109/2011 potrivit carora “ În caz de vacanţă a 
unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, 
prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare”. 

- Notificarea dlui. Cristian Gentea, inregistrata sub nr. 13474/23.11.2020, potrivit careia 
aduce la cunostinta societatii faptul ca incepand cu data de 19.11.2020 a preluat o 
functie in cadrul administratiei publice, functie ce este incompatibila cu calitatea de 
membru CA al SNN conform prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 
si ale art. 13.1 lit. g) din contractul de mandat incheiat cu SNN, potrivit carora 
contractul de mandat inceteaza „prin intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a 
unei interdictii prevazute de lege, constatat potrivit legii” 
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- Prevederile art. 87 alin. (1) lit. d) - sectiunea 4 - Incompatibilităţi privind aleşii locali, 
din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in 
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea 
si sanctionarea coruptiei, potrivit carora “ Funcţia de primar şi viceprimar, primar 
general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al 
consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi:  
d)”functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, 
administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de 
conducere ori de executie la societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv bancile sau alte institutii 
de credit, societatile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes 
national, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice, cu 
exceptia reprezentantilor in adunarea generala a actionarilor la societatile reglementate 
de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a 
membrilor in consiile de administratie ale unitatilor si institutiilor de invatamant de stat 
sau confesionale si ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice 
locale sau a altor reprezentati ai institutiilor publice din subordinea unitatilor 
administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritoriala pe care o conduce 
detine participatie; 

- Recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 07.12.2020, 
inregistrata sub nr. 13859/07.12.2020; 

- Faptul ca postul de administrator al SNN devine vacant; 
- Faptul ca este urgent si important pentru societate ca procedura de selectie a unui 

membru al Consiliului de Administratie sa fie declansata, derulata si finalizata grabnic 
chiar in conditiile existentei pandemiei COVID-19 intrucat aceasta prezinta semne de 
persistenta, iar amanarea procedurii pana la sfarsitul pandemiei ar putea provoca 
neajunsuri in ce privesc implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare ale SNN; 
 

Avand in vedere cele anterior mentionate, supunem Consiliului de Administratie al SNN: 
 
 Avizarea, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SNN, a 

urmatoarelor propuneri: 
 
- Declansarea procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al 

Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in conformitate cu prevederile OUG nr. 
109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere :  
i)incetarea mandatului de administrator ca urmare a incompatibilitatii privind alesii 
locali intervenita in cazul  unuia dintre membrii CA; 

- Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procesului de 
selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al SNN; 
 
 

 Aprobarea convocarii Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobarea :  
- Revocarii dlui. Cristian Gentea din calitatea de membru in Consiliul de 

Administratie al SNN SA, ca urmare a ocuparii unei functii alese in cadrul 
administratiei publice; 
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- Declansarii procedurii de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al 
Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in conformitate cu prevederile OUG nr. 
109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere incetarea 
mandatului de administrator ca urmare a incompatibilitatii privind alesii locali 
intervenita in cazul  unui  membru al CA;  

- Mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procesului de 
selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al SNN 
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