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 Nr. de inregistrare 2188/23.02.2021 Avizat  
Consiliul de Administratie, 

Presedinte  
Teodor Minodor Chirica 

 
 

NOTA privind aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii 
Nationale Nuclearelectrica S.A. 

 
I. Aspecte generale/competenta  

 
In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv al 
Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “SNN”). 
 
Baza legala incidenta este reprezentata de:  

- Legea privind societatile nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
(“Legea nr. 31/1990”);  

- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare (“O.U.G. nr. 109/2011”).  

- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 13 alin. (3), lit. o) din Actul Constitutiv al SNN coroborat cu prevederile art. 113, lit. m) 
din Legea nr. 31/1990 stabilesc ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are 
competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv; 

- Actul Constitutiv al SNN cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de 
27.01.2021. 
 

II. Prezentare 
 

Actul constitutiv este un act juridic complex, care este rezultatul vointei societare si este asumat de 
catre actionari, fiind, din aceasta perspectiva, expresia unui cumul de vointe individuale. 
Modificarea actului constitutiv este rezultatul mecanismului votului in adunarea generala 
extraordinara a actionarilor societatii, efectul vointei sociale care se formeaza, prin vot, in cadrul 
adunarii generale.  
 
Functionarea unei societati este supusa unei continue adaptari a structurii societare conditiilor 
fluctuante ale mediului economic in care societatea isi desfasoara activitatea si conditiilor legale 
care ii reglementeaza activitatea. Reactia societatii la exigentele adaptarii este concretizata prin 
modificarea anumitor elemente ale actului constitutiv, care nu mai corespund fie scopului societatii, 
fie gradului de dezvoltare a activitatii acesteia, fie, pur si simplu, vointei actionarilor. In acest 
context, modificarile ce pot fi aduse actului constitutiv sunt fie expres reglementate de lege, fie pot 
fi deduse din prevederile acesteia, ele vizand elemente esentiale ale actului constitutiv, prevazute de 
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art. 8 din Legea nr. 31/1990.  
 
In situația societatilor pe acțiuni, acționarii trebuie sa respecte principiul  separației puterilor în 
cadrul societatii stabilit de lege, astfel încât atributiile celor trei categorii de organe societare nu vor 
coincide, actul constitutiv trebuind să cuprindă dispoziții distincte astfel încat să respecte regulile de 
separare a acestora. 
 
Modificarile/completarile propuse la Actul Constitutiv vizeaza, in principal, urmatoarele:  
 

- Modificarea Actului Constitutiv ca urmare a modificarii structurii actionariatului, respectiv 
a reducerii sub 5 % a pragului de detineri al actionarului Fondul Proprietatea S.A. si 
necesitatea actualizarii acestei informatii in cadrul textului actului Constitutiv SNN; 

- Modificarea atribuţiilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNN, referitoare la 
aprobarea mandatului reprezentanţilor SNN în Adunarea Generală a Acţionarilor a 
EnergoNuclear S.A. in vederea implementării Strategiei de continuare a Proiectului 
Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, în sensul flexibilizării şi fluidizării deciziilor corporative ce 
ţin de reoperaţionalizarea EN; 

- Eliminarea de la art. 20 alin. (3) a literii s) din Actul Constitutiv al SNN se refera la 
aprobarea mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a 
Actionarilor societatii de proiect infiintate in baza Acordului Investitorilor in forma 
preliminara cu privire la Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda, incheiat intre China 
General Nuclear Power Corporation si CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) 
CO S.A. si Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.”, acord care a fost încetat, printr-o 
notificare transmisă CGN, în baza mandatului acordat Consiliului de Administratie al SNN 
prin Hotărârea AGEA nr. 8/12.06.2020 de a iniţia procedurile/demersurile/actiunile privind 
incetarea negocierilor cu CGN, precum si incetarea efectelor juridice (prin acordul partilor, 
denuntare etc) a urmatoarelor documente: “Memorandumul de Intelegere privind 
dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda 
(MoU), si respectiv a (ii) Acordului Investitorilor in forma preliminara. 

 
 

III. Propuneri  
 
Avand in vedere cele mai sus mentionate, supunem avizarii Consiliului de Administratie 
modificarea Actului Constitutiv al SNN conform Anexei prezentei Note, in vederea supunerii 
aprobarii in cadrul urmatoarei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor ce urmeaza a fi 
convocata. 
 
Director General,   
Cosmin Ghita 
 
Director General Adjunct, 
Dan Laurentiu Tudor 
 
 
Director Directia Juridica 
Laura Constantin 
 
 
Sef Departament Comunicare si Relatii cu Investitorii 
Valentina Dinu 
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ANEXA  
 

MODIFICARILE  SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN 
 
1. Se modifica denumirea ACTULUI CONSTITUTIV al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: 
“ACTUL CONSTITUTIV  al   Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si 
completarile inregistrate pana la data de .............” 
 
2. Se modifica art 7, alin. (2)  din Actul Constitutiv al SNN ca urmare a modificarii structurii 
actionariatului, si va avea urmatorul continut: 
 
„Art. 7 
Capitalul social 
Art. 7 (1) Capitalul social al societatii comerciale este de 3.016.438.940 lei, integral subscris si 
varsat de actionarii societatii. Capitalul social este impartit in 301.643.894 actiuni nominative, 
emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.   
(2) Capitalul social este detinut de catre urmatorii actionari, dupa cum urmeaza:  
a) Statul Roman, prin Ministerul Energiei, ministerul de resort, detine un numar total de 
248.850.476 de actiuni, cu o valoare totala de 2.488.504.760 lei, ceea ce corespunde unei cote de 
82,4981% din capitalul social al societatii;  
b) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de 52.793.418 
de actiuni, cu o valoare totala de 527.934.180 de lei, reprezentand o cota de 17,5019% din 
capitalul social al societatii. 
(3) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de 
actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in 
Registrul Actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central.  
(4) Drepturile si obligatiile aferente capitalului social al Nuclearelectrica, pentru cota de capital 
social detinuta de statul roman, sunt exercitate, in numele si pe seama statului roman, de catre 
ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata Societatea.”  
 
3. Se modifica art. 13, alin. (3) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza: 
(a) Articolul 13 alin. (3) litera o) paragraful 2  se elimină;  
(b) Articolul 13 alin. (3) se completeaza cu o noua litera,  litera „p”. 
 
Art 13 alin (3) va avea urmatorul continut: 
” (3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la: 
a) schimbarea formei juridice a societatii; 
b) mutarea sediului societatii; 
c) modificarea obiectului de activitate al societatii; 

d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte 
asemenea unitati fara personalitate juridica; 

e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni; 
f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii; 
g) dizolvarea anticipata a Societatii; 
h) emisiunea de obligatiuni; 
i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; 
j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; 
k) ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea de noi actiuni emise de Societate; 
l) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile 

acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul 
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dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii 
operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor 
proprii dobandite de societate; 

m) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria 
activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe 
durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus 
creantele; 

n) inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare 
individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care 
actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai 
putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai 
mare de un an, depasind aceeasi valoare; 

o) aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care 
este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.  

 p) aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor 
Energonuclear S.A. pentru: 

i. dizolvarea si lichidarea Energonuclear S.A; 
ii. efectuarea oricarei investitii de catre Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro 

(cincizeci milioane Euro) in privinta unei singure tranzactii si/sau care depaseste 
50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) cumulata cu alte tranzactii in orice exercitiu 
financiar; 

iii. incheierea de catre Energonuclear S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau 
asumarea oricarei obligatii importante de catre Energonuclear S.A. care depaseste 
50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro), individual sau cumulat, intr-un singur 
exercitiu financiar; 

iv. orice vanzare efectiva sau propusa, orice alta instrainare a oricaror active sau drepturi 
ale Energonuclear S.A., orice dobandire efectiva sau propusa a oricaror active sau 
drepturi de catre Energonuclear S.A. care depaseste suma cumulata de 50.000.000 Euro 
(cincizeci milioane Euro); 

v.   Contractarea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricaror tipuri de imprumuturi sau 
datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor avand o valoare ce depaseste 50.000.000 
(cincizeci milioane Euro)". 

 
4. Se modifica art. 20 alin. (3), prin eliminarea literei s) si va avea urmatorul cuprins:  

 
“Art 20 alin (3) Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii: 

a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc 
Societatea; 

b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli; 
c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori; 
d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de 

administrare; 
e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti; 
f) avizeaza situatiile financiare ale Societatii; 
g) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor; 
h) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si 

durata minina a contractului de audit. 
i) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti 

stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor; 
j) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu 

sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de 
negociere acordat acestora; 



 5 

k) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii; 
l) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie; 
m) aproba programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, 

investitii etc.); 
n) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul 

de Organizare si Functionare al Societatii; 
o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii; 
p) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina 

Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor 
active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, 
individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor 
imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta 
prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv; 

q) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror 
valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori 
care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor 
imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile 
pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare; 

r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a  Actionarilor 
S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii 
generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este 
necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor 
prezentului Act Constitutiv.” 

 
 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
 

                                             TEODOR MINODOR CHIRICA 
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