AVIZAT,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
ALEXANDRU SANDULESCU

NOTA
privind aprobarea contractarii, de catre S.N. Nuclearelectrica S.A., de servicii juridice de
consultanta, asistenta si/sau de reprezentare cu privire la diferite aspecte specifice si
particulare ale activitatii societatii

1. Aspecte generale/competenta
In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare (art. 113 alin. 1 lit. m) din Legea nr.
31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta de a aproba oricare altă modificare a
actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării
generale extraordinare.
Baza legala incidenta este reprezentata de:
- Legea privind societatile nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare (“Legea nr. 31/1990”);
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea nr. 297/2004”);
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a
unor acte normative, aprobata prin Legea nr. 16/2013 (“OUG nr. 26/2012”).
Art. 13 alin. 3 lit. n) din Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”),
coroborat cu prevederile art. 113 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 31/1990 stabileste ca Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor SNN are competenta de a aproba oricare altă
hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
Prevederile art. I alin. (1) al OUG nr. 26/2012 stabilesc ca societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile
autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot
achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare. Alin. (3) lit. a) al
aceluiasi articol stabileste derogarea de la regula anterior mentionata, in sensul ca in situaţii
temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
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reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către
personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de
această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor
statului în organele de conducere ale acestora de către ordonatorul principal de credite
coordonator, în cazul celor la care statul este acţionar integral sau majoritar.
2. Prezentare
In structura organizatorica a SNN, la ora actuala exista Directia Juridica si Afaceri Corporatiste,
in cadrul careia sunt incadrati un numar de 5 consilieri juridici. In afara acestora, mai exista, la
nivelul sediului executiv, inca un consilier juridic, incadrat in Departamentul Resurse Umane (cu
atributii exclusiv in acest domeniu de activitate), precum si, la nivelul celor doua sucursale ale
societatii, inca 3 consilieri juridici. Toti acestia sunt functionari ai societatii si, tinand cont, in
principal, de numarul lor redus raportat la numarul mare si complexitatea problemelor cu care se
confrunta societatea si sucursalele sale, activitatea consilierilor juridici are in vedere, in
principal, asigurarea suportului juridic pentru activitatea curenta, de zi cu zi (avizarea legalitatii
actelor juridice interne, a deciziilor si a altor documente interne, a notelor justificative, a
contractelor si, in general, a documentelor aferente procedurilor de achizitii, la solicitarea
structurilor organizatorice SNN, a documentatiilor si contractelor de energie electrica si, dupa
caz, termica, avizarea in domeniul problemelor de dreptul muncii, asigurarea reprezentarii SNN
in litigii de orice natura, participarea la activitatile unor organisme si organizatii internationale
de profil – grupuri de lucru, grupuri de experti in domeniul dreptului nuclear etc.).
In plus, cu privire la activitatea consilierilor juridici, in general, facem si urmatoarele precizari:
 Prin natura statutului lor de salariati ai societatii, acestia se afla intr-o relatie de
dependenta fata de societate, care are calitatea de angajator fata de ei. Un astfel de statut
genereaza, in anumite situatii, niste consecinte firesti, normale, legate de posibile
conflicte de interese;.
 Implicarea consilierilor juridici in anumite litigii de natura comerciala, datorita, de
regula, mizelor valorice destul de semnificative, ridica, pana la final, si problema
raspunderii materiale a acestora, in calitate de salariati. Apare in mod curent situatia in
care organele de control ale statului (Curte de Conturi, ANAF etc.) ridica problema
antamarii raspunderii acelora care se fac vinovati de asa-zisa producere de prejudicii
societatii, in urma pierderii unor astfel de litigii. In egala masura, nu putine sunt
exemplele din practica potrivit carora, la nivelul societatilor asistate, in litigiile
semnificative (si din punct de vedere valoric, si din punct de vedere al obiectului), de
catre consilieri juridici, s-au nascut discutii si dezbateri referitor la modul in care
consilierii juridici au reprezentat societatile angajatoare in astfel de spete (in unele situatii
s-a sustinut chiar ca acestora le-a lipsit detasarea necesara, care sa le confere un grad
ridicat de obiectivitate in abordarea unor astfel de litigii, mai ales in conditiile in care
actele juridice care au generat astfel de litigii – contractele comerciale, in principal - au
fost avizate, in general, tot de consilierii juridici ai societatii).
 Statutul, de salariati, al consilierilor juridici duce, in mod inevitabil, la o specializare a
acestora, in functie de problematica – recurenta – a activitatilor de zi cu zi ale acestora.
Altfel spus, si in ceea ce ii priveste pe consilierii juridici, ca si in cazul oricarui alt
salariat care indeplineste, mai mult sau mai putin, aceleasi sarcini zilnice, poate interveni
(si chiar si intervine) o anume forma de rutina. In acest context, in functie de
circumstantele concrete, apar in viata unei societati comerciale unele probleme cu
caracter specific, care necesita o specializare aparte, si pe care consilierii juridici ai
societati nu au, in mod obiectiv, cum sa le acopere intr-o maniera corespunzatoare, cata
vreme nu poseda experienta in astfel de domenii (litigii si arbitraje internationale,
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activitati in legatura cu problematica specifica a dreptului european si relatia dintre
normele de drept european si cele ale legislatiei nationale, relatia si procedurile cu
institutiile Uniunii Europene, proceduri speciale de autorizare cu un grad mare de
complexitate, consultanta in materie de finantari de diferite proiecte, mai ales de investitii
etc.).
In acest context, consideram ca implicarea unei/unor societati/cabinete de avocatura terte
reprezinta, in esenta, o modalitate prin care managementul societatii poate obtine opinii juridice
independente (de la o terta parte) si asistenta juridica de stricta specialitate, cu privire la toate
acele problematici in care implicarea consilierilor juridici ai societatii nu conduce, din motive
obiective si independente, la atingerea acestor deziderate, situatii din care exemplificam:
implementarea masurilor de reorganizare, restructurare si eficientizare a activitatii societatii,
inclusiv implementarea anumitor masuri ce tin de guvernanta corporativa, implementarea unui
sistem de control intern eficient, consultanta/asistenta juridica/reprezentare in domeniul relatiilor
si al litigiilor de munca, in materia litigiilor intre profesionisti majore (din punct de vedere al
obiectului sau al valorii acestora) sau avand un specific aparte, inclusiv a celor internationale,
consultanta/asistenta in materia procedurilor diverse de autorizare, mai ales a celor care prezinta
un specific aparte, consultanta si/sau asistenta juridica in legatura cu problematica specifica a
dreptului european si relatia dintre normele de drept european si cele ale legislatiei nationale,
relatia si procedurile cu institutiile Uniunii Europene, opinii legale pe probleme specifice
punctuale etc.
Datorita considerentelor aratate mai sus, cu titlu de exemplu, pentru cazul particular al
proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda, prin Hotararea nr. 27/23.12.2013 a Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata achizitionarea de servicii de
asistenta/consultanta juridica si/sau de reprezentare in legatura cu acest proiect si, in mod
similar, prin Hotararea nr. 11/18.12.2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN
a fost aprobata achizitionarea, in anul 2015, de servicii de asistenta/consultanta juridica si/sau de
reprezentare in legatura cu derularea aceluiasi proiect.
Pentru toate motivele anterior aratate, consideram ca este necesar si oportun ca societatea sa
contracteze servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare, cu diferite
societati/cabinete de avocatura, in functie de specializarea acestora si de necesarul efectiv de
servicii juridice al societatii, pe probleme punctuale si complexe, in situatii care exced
competenta si gradul de incarcare al consilierilor juridici ai societatii. Contractarea acestor
servicii urmeaza sa se faca in conformitate cu prevederile legale in materie, asigurandu-se
respectarea principiilor care guverneaza legislatia achizitiilor: competitivitate, transparenta,
nediscriminare, tratament egal, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor. Mentionam si
faptul ca sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii, pe care le
estimam la valoarea de 100.000 Euro pe an, pot fi acoperite din capitolul “Alte cheltuieli” din
cadrul propunerii de BVC al SNN pe anul 2015.
Subliniem faptul ca achizitia de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare
va respecta prevederile OUG nr. 26/2012.
3. Propuneri
Fata de cele expuse in prezenta Nota, supunem aprobarii, de catre Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor, a achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta
si/sau de reprezentare, de la diferite societati/cabinete de avocatura, in functie de
specializarea acestora si de necesarul efectiv de servicii juridice al societatii, pe probleme
punctuale si complexe, in situatii care exced competenta si gradul de incarcare al
consilierilor juridici ai societatii. Contractarea acestor servicii urmeaza sa se faca, ori de cate
ori acest lucru se va impune, de catre conducerea societatii, pe baza de note justificative care vor
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motiva necesitatea si oportunitatea, in conformitate cu prevederile legale in materie, asiguranduse respectarea principiilor care guverneaza legislatia achizitiilor: competitivitate, transparenta,
nediscriminare, tratament egal, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor. Costurile pentru
contractarea acestor servicii nu vor depasi suma de 100.000 Euro.
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