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NOTA
privind
aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a cumpararii de catre
Societatea Naţională "Nuclearelectrica” de la Ministerul Energiei a cantitatilor de
concentrat tehnic de uraniu din stocul de siguranta si consum constituite în perioada
2009-2011 şi aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei
Naţionale a Uraniului SA

I. Preambul
In data de 29.06.2021 Guvernul Romaniei a emis Ordonanța de Urgență nr. 73 (OUG NR.
73/2021) privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu (CTU/
U3O8) din stocul de siguranță și consum (SSC), constituit în perioada 2009-2011, aflat în
proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A.
(CNU), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 193/2018 pentru reglementarea
principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului
nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear
necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică (CNE) de la Cernavodă,
publicata in Monitorul Oficial nr. 646/ 30.06.2021.
Prin adresa nr. 8075 din 07.07.2021, in baza prevederilor art.III, alin. (3) din OUG nr. 73/2021,
SNN a solicitat CNU informatii referitoare la inventarul stocului de concentrate tehnice de
uraniu din stocul de siguranta si consum ce cuprinde datele de identificare si depozitare,
perioada de valabilitate a acestuia precum si nivelul de secretizare, de asemenea orice alte
informatii relevante (tehnice, economice si juridice) pentru bunurile supuse vanzarii. In data de
15.07.2021 prin adresa inregistrata la SNN cu nr. 8395 (nr. inregistrare CNU
3827/09.07.2021), CNU a raspuns solicitarii SNN, transmitand informatiile solicitate (parte din
informatiile solicitate au caracter secret si au fost inregistrate la SNN cu nr.02/15.07.2021, iar
la CNU cu 014/09.07.2021), iar in data de 21.07.2021 prin adresa inregistrata la SNN cu nr.
8581 (iar la CNU cu nr. 3987/16.07.2021) CNU a revenit si a completat informatiile transmise
anterior (deasemenea parte din informatiile transmise prin aceasta adresa au caracter secret si
au fost inregistrate cu nr. SNN 03/21.07.2021 si la CNU cu nr. 0.12.16.07.2021)
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Prin adresa nr. 8534/19.07.2021 SNN a solicitat Ministerului Energiei suplimentarea ordinii de
zi AGA SNN din 11.08.2021, in conformitate cu graficul agreat de catre acestea in vederea
implementarii prevederilor OUG nr. 73/2021.
Potrivit prevederilor art. III, alin. (1) din OUG nr. 73/2021, urmeaza sa fie emisa o hotarare de
guvern, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, prin care se va aproba vânzarea de
către statul român, prin Ministerul Energiei, a concentratelor tehnice de uraniu din stocul de
siguranţă şi consum, constituite în perioada 2009-2011 şi aflate în proprietatea privată a
statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A., către Societatea Naţională
"Nuclearelectrica" - S.A.
Contractul de vânzare-cumpărare va contine elementele prevazute de prevederile OUG nr.
73/2021, dar fără a se limita la acestea, respectiv:
o momentul vânzării;
o cantitatea de concentrate ce face obiectul contractului;
o condiţiile de achitare a preţului şi datele tehnice de individualizare a obiectului
vânzării;
o condiţiile de predare-preluare între Compania Naţională a Uraniului - S.A. şi
Societatea Naţională "Nuclearelectrica"- S.A.;
o faptul ca transferul dreptului de proprietate are loc la data achitării preţului.
In ceea ce priveste pretul, potrivit art. III, alin. (6) si (7) din OUG nr. 73/2021: “
Vânzarea concentratelor tehnice de uraniu se va realiza la valoarea de piaţă a octoxidului de
uraniu purificat, de la momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare, cu respectarea
prevederilor prezentei legi şi în conformitate cu prevederile Tratatului EURATOM.
(7)Stabilirea valorii de piaţă a concentratelor se realizează la preţurile de referinţă de pe
piaţa spot publicate în rapoartele anuale sau periodice ale Agenţiei de aprovizionare
EURATOM, disponibile la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.”

II. Aspecte supuse aprobarii
Avand in vedere cele precizate anterior precum si:
-

adresa Ministerului Energiei nr. 13754/VDP/22.07.2021 inregistrata la SNN sub nr.
8706/23.07.2021 privind suplimentarea ordinei de zi a AGEA din data de 11.08.2021,
in temeiul art 1171, alin (1) din Legea 31/1990 cu completarile si modificarile
ulterioare, ale art. 92 alin (3) din Legea nr 24/2017, cu completarile si modificarile
ulterioare, ale art 189 din Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si ale art 14 din Actul Constitutiv al Societatii, potrivit
carora un actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, poate
solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA;

-

prevederile art. III, alin. (1) din OUG nr. 73/2021 potrivit carora este necesara
hotararea AGA SNN in vederea emiterii hotararii Guvernului prin care “se aprobă
vânzarea de către statul român, prin Ministerul Energiei, a concentratelor tehnice de
uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituite în perioada 2009-2011 şi aflate în
proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului S.A., către Societatea Naţională "Nuclearelectrica"”;

-

obligatia Ministerul Energiei si SNN sa implementeze prevederile OUG nr. 73/2021,
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Supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN ca urmare a
suplimentarii ordinii de zi de catre Ministerul Energiei, a urmatoarelor puncte:
-

Aprobarea vanzarii de către statul român, prin Ministerul Energiei a concentratelor
tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, constituite în perioada 2009-2011
şi aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a
Uraniului, către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.;

-

Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe forma contractului de
vanzare - cumparare si incheierea contractului de vanzare cumparare a concentratelor
tehnice de uraniu din stocul de siguranţă şi consum, precum si de a indeplini orice act
sau formalitate necesara pentru implementarea hotarii AGA si prevederilor OUG nr.
73/2021. Consiliul de Administratie are dreptul sa delege dreptul de semnare a
contractului de vanzare cumparare catre Directorul general SNN.
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