PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL
LEGE

privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte
normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – (1) Se înființează Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A., denumit în continuare
FSDI, persoană juridică română organizată ca societate pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii
societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale actului său constitutiv.
(2) FSDI este deținut în întregime pe toată durata sa de funcționare de către statul român. Drepturile și
obligațiile izvorâte din calitatea de acționar unic al FSDI sunt exercitate, în numele statului român, de către
Ministerul Finanțelor Publice.
Art. 2. – FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de
proiecte de investiţii rentabile și sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin
intermediul altor fonduri de investiții sau al unor societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori
instituționali sau privați, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit.
Art. 3. – (1) Operațiunile FSDI sunt finanțate din următoarele surse:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

venituri obținute din dividende încasate de la societățile la care deține acțiuni;
venituri din tranzacționarea de instrumente financiare emise de alte entități;
operațiuni cu instrumente financiare proprii;
venituri din vânzarea de pachete de acțiuni din portofoliu;
împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligațiuni;
alte surse prevăzute de lege.

(2) Deciziile privind managementul activelor și pasivelor FSDI se iau de către organele de conducere ale
FSDI, pe baze comerciale, în condițiile legii și ale actului constitutiv, fără implicarea sau acordul autorității
publice care exercită, în numele statului român, drepturile și obligațiile aferente calității de acționar al FSDI
sau al oricărei alte autorități sau instituții publice.

2

(3) Managementul FSDI se realizează de o manieră independentă în conformitate cu politica sa
investițională, în vederea obținerii de profit, în condiții de piață, prin dobândirea în nume propriu de active și
pasive și cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activități comerciale.
(4) FSDI nu poate încheia acte juridice, inclusiv acte ce au ca obiect sau pot avea ca efect înstrăinarea, sub
orice formă, de acțiuni aduse ca aport în natură la capitalul social al FSDI, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta
lege, dacă prin efectul unui astfel de act FSDI își va pierde poziția de acționar majoritar al societății emitente
a acțiunilor care fac obiectul actului juridic.
(5) FSDI este exceptată de la aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind
repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau
majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 4. – (1) FSDI va fi administrată în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere și un
directorat, în conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Consiliul de supraveghere este format din 9 membri, desemnați pe baza a cel puțin a următoarelor
criterii de selecție: expertiză în domeniul financiar-bancar necesară îndeplinirii responsabilităților specifice
FSDI, experiență în administrarea de societăți, integritate profesională, bună reputație, cunoștințe, aptitudini
și experiență adecvate complexității activității specifice FSDI, atât individual cât și la nivel colectiv, după o
procedură proprie de selecție transparentă, care va fi aprobată de acționar.
(3) FSDI este exceptată de la aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere este pe o perioadă de 18 luni, având ca
mandat numirea directorilor și organizarea activității FSDI.
(5) FSDI va întocmi și va publica rapoarte trimestriale, semestriale și anuale în condițiile stabilite prin
Art. 63, Art. 65 și Art. 67 din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
(6) Rapoartele vor fi publicate în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și pe paginile web ale
FSDI și ale Ministerului Finanțelor Publice desemnat să exercite, în numele statului român, drepturile și
obligațiile aferente calității de acționar unic al FSDI.
(7) Conducerea FSDI este responsabilă de îndeplinirea mandatului acordat în fața acționarului unic,
care monitorizează permanent modul de îndeplinire al mandatului, iar în cazul neîndeplinirii obiectivelor din
mandatul acordat vor lua măsurile corespunzatoare, în condițiile legii.
Art. 5. – (1) Capitalul social al FSDI subscris integral la data constituirii este format din aport în natură
reprezentat de pachetele de acțiuni prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege,
precum și din aport în numerar în valoare de 1.850.000.000 lei.
(2) Valoarea aportului în natură la capitalul social inițial al FSDI va fi evaluată:
a) prin metoda preţului de piață determinat ca medie ponderată a prețurilor de tranzacționare
înregistrate în ultimele 120 de şedinţe de tranzacţionare consecutive anterioare datei de 31 martie
2017, în cazul pachetelor de acțiuni emise de societăţile ale căror acțiuni sunt admise la
tranzacţionare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, în cazul
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cărora în perioada de referinţă menţionată s-au înregistrat tranzacţii cu acţiuni care să reprezinte
cumulat mai mult de 0,5% din totalul capitalului social al societății;
b) prin metoda activului net contabil corespunzător valorii capitalurilor proprii evidențiate în
situațiile financiare la data de 31 decembrie 2016, aprobate potrivit legii, în cazul celorlaltor
pachete de acțiuni aduse ca aport în natură la capitalul social al FDSI.
(3) Valoarea capitalului social inițial al FSDI se stabilește prin hotărâre a Guvernului, pe baza
evaluărilor efectuate în baza prevederilor alin (2), în urma aprobării de către adunările generale extraordinare
anuale ale acționarilor societăților aflate în situația prevăzută la alin (2) lit. b), a situațiilor financiare anuale
încheiate la 31.12.2016.
(4) FSDI va contracta servicii de evaluare cu societăţi sau evaluatori autorizați care, pe baza termenelor
de referinţă şi metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (2), analizează corelaţia între valoarea activelor
aduse aport la capitalul social al FSDI şi valoarea capitalului social al FSDI.
(5) Dacă prin raportul de evaluare se constată că valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea
capitalului social iniţial al FSDI, se procedează astfel:
a) în cazul în care valoarea activelor este mai mare decât capitalul social al FSDI, diferența se
înregistrează în contul de alte rezerve. Aceste rezerve pot fi ulterior încorporate în capitalul social al FSDI;
b) în cazul în care valoarea activelor este mai mică decât capitalul social al FSDI, diferența se
înregistrează în contul de capital subscris și nevărsat.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, vărsămintele aferente aportului în numerar la capitalul social iniţial al
FSDI vor fi efectuate după cum urmează:
a) 50.000.000 lei în numerar la constituire;
b) diferența de capital social va fi vărsată în termen de 3 ani de la constituire;
(7) Fondurile necesare acoperirii vărsământului în numerar prevăzut la alin (6) lit. a) vor fi alocate de
către Ministerul Finanţelor Publice din veniturile din privatizare în lei disponibile în soldul contului curent
general al trezoreriei statului.
(8) Fondurile necesare acoperirii vărsămintelor în numerar efectuate potrivit alin (6) lit. b) vor fi
alocate de către Ministerul Finanţelor Publice din veniturile din privatizare în valută disponibile în contul în
valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Națională a României. Vărsămintele din veniturile
în valută vor fi efectuate în tranșe, în lei, la cursul de schimb valabil în data vărsării fiecărei tranșe comunicat
de către Banca Națională a României. Tranșele vor fi vărsate de către Ministerul Finanțelor Publice în termen
de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii FSDI, formulată în conformitate cu strategia investițională aprobată
de acționar.
(9) Pachetele de acțiuni aduse aport la capitalul social al FSDI în condițiile prezentei legi, se transferă
din proprietatea privată a statului român în proprietatea privată a FSDI, acesta putând dispune liber de
respectivele acțiuni, în calitate de bunuri proprii, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4).
(10) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și
completările ulterioare, transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor aduse aport la capitalul social al
FSDI care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de
tranzacționare se va realiza în baza prevederilor art. 98 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă nu sunt aplicabile.
Art. 6. Cheltuielile cu taxele si tarifele necesare înființării FSDI se suportă din bugetul aprobat
conform legii al Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale.
Art.7. Înstrăinarea de către FSDI a unor acțiuni sau alte active aflate în proprietatea sa nu este supusă
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și nici prevederilor Legii nr.137/2002 privind unele măsuri
pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare. Înstrăinarea de către FSDI a unor
acțiuni sau alte active aflate în proprietatea sa se va realiza în condiții de piață, de transparență și de
competitivitate.
Art. 8. – (1) Actul constitutiv al FSDI este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integranta din
prezenta lege.
(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul aprobă prin hotărâre
valoarea capitalului social și numărul acțiunilor, sediul social, identitatea primilor membri ai Consiliului de
Supraveghere și alte elemente necesare în vederea înmatriculării FSDI la Oficiul Registrului Comerțului.
(3) După înmatricularea FSDI în Oficiul Registrului Comerțului, actul constitutiv va putea fi modificat
în condițiile Legii societatilor nr. 31/1990 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Actul constitutiv, strategia și activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar
și datoria publică în toate privințele necesare pentru a menține clasificarea FSDI în afara sectorului public, pe
toată durata existenței sale.
Art. 9. Prezenta lege derogă de la orice dispoziție contrară.
Art. 10. La data ... următoarele acte normative se modifică după cum urmează:
I. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria
Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. alineatele (2) și (3) ale articolului 5 se abrogă;
2. alineatele (3) și (4) ale articolului 7 din anexă, se abrogă.
II. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria
Naţională" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 28 noiembrie 2000,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. alineatele (2) și (3) al articolului 5 se abrogă;
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2. alineatele (2), (4) și (5) ale articolului 7 din anexă, se abrogă.
III. [...].

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și art. 76 alin.
(2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE
SENATULUI
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Bucureşti,
Nr.
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ANEXA NR. 1
LISTA
pachetelor de actiuni care constituie aport în natură la capitalul social iniţial al FSDI

Nr. Denumire operator economic
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ENGIE ROMÂNIA S.A.
SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI
ELECTRICE- ELECTRICA S.A.
DELGAZ GRID S.A.
E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.
BIOFARM S.A.
CHIMCOMPLEX S.A.
OMV PETROM S.A.
TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.
ANTIBIOTICE S.A.
COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE S.A.
COMPANIA NAȚIONALĂ LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII S.A.
IAR S.A.
OIL TERMINAL S.A.
CUPRU MIN S.A.
COMPANIA NAȚIONALĂ UNIFARM S.A.
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE S.A.
COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR
DUNĂRII MARITIME S.A.
COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM S.A.
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ
S.A.
SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN
HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A.
COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A.
COMPANIA NAȚIONALĂ IMPRIMERIA NAȚIONALĂ S.A.
COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR
MARITIME S.A.
SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN
ENERGIE S.A.
CONPET S.A.

CUI

13093222
13267221

%
detinere
directă
34,0065
48,7800

10976687
22043010
341563
960322
1590082
427320
1973096
27787860

13,5147
31,8200
1,1619
12,8956
20,6390
45,9897
53,0173
100

12397185
1590430
1132930
2410163
11551757
11653560
1590040
11776466

100
51
72,1900
59,6222
100
100
100
92,3000

24979799
14056826

100
70,0071

13267213

80,0561

26490194
10874881
2779625
11062831

80
82,4959
100
80

33134190

100

1350020

58,7162

