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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

 

la Proiectul de Hotărâre 

privind reorganizarea prin divizare parțială a Companiei Naţionale a 

Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest” — S.A. Deva 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului act normativ 

 

Hotărâre 

privind reorganizarea prin divizare parțială a Companiei Naţionale a Cuprului, 

Aurului şi Fierului „Minvest” — S.A. Deva 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale: 

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A. Deva (denumită în 

cele ce urmează “Minvest”) este o societate deţinută 100% de stat şi aflată în administrarea 

Ministerului Economiei, cu un capital social de 59.970.277,50 lei, a cărei activitate se 

desfăşoară în domeniul extracţiei şi prelucrării minereurilor. In ultimii ani Minvest s-a 

confruntat cu dificultati economico-financiare. 

Minvest deţine o participaţie de 19,3142% la capitalul social al S.C. Roşia Montană Gold 

Corporation S.A. (denumită în cele ce urmează “RMGC”), alături de Gabriel Resources 

Ltd – cu o cotă de 80,6858%. RMGC este o companie având ca obiect de activitate 

extracţia minereurilor metalifere neferoase, cu un capital social de 35.592.637,08 RON, ce 

are ca obiectiv realizarea proiectului de exploatare a minereului aurifer din zona Roşia 

Montană – un proiect a cărui realizare poate genera venituri din exploatare si contributii 

directe la bugetul de stat estimate la mai multe miliarde USD, poate avea o contributie 

majora la relansarea industriei miniere din România si la crearea unui numar semnificativ 

de locuri de munca intr-o zona puternic afectata de somaj. 

 

2. Schimbări preconizate.  

Proiectul de Hotărâre de Guvern are în vedere divizarea parțială în interesul acționarilor a 

Minvest, în scopul separării activităţii de gestionare a pachetului minoritar de acțiuni 

deținut de companie la societatea comercială ”Roșia Montană Gold Corporation” S.A. de 

restul activităților companiei, precum și în scopul transferului corespunzător al 

patrimoniului aferent acestei activități, respectiv a pachetului de acțiuni deținut de 

companie la societatea comercială ”Roșia Montană Gold Corporation” S.A. și a pasivelor 

rezultate din împrumuturile contractate de către companie în scopul participării la 
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majorările de capital ale societății comerciale ”Roșia Montană Gold Corporation” S.A.., 

precum și transferul pachetului de acțiuni al societății nou-înființate din administrarea 

Ministerului Economiei în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura 

si Investitii Straine.   

Astfel, având în vedere următoarele: 

(i) interesul statului de a avea un control corporativ direct asupra RMGC, având în 

vedere importanţa proiectului în ceea ce priveşte exploatarea resurselor şi dezvoltarea 

zonei; 

(ii) potenţialul financiar ridicat al Proiectului, care justifică un transfer al beneficiilor 

aferente cotei de 19,3142% direct către bugetul de stat, aceasta fiind totodată în linie cu 

practica de pana acum, conform căreia statul a pastrat o deţinere minoritară în majoritatea 

companiilor privatizate din domeniul resurselor/energiei; 

(iii) faptul ca statul Roman trebuie sa isi asigure maximizarea beneficiilor economice si 

incasarilor bugetare din Proiectul Rosia Montana independent de evolutia viitoare a 

Minvest; 

(iv) implicarea Departamentului în activitatea de coordonare la nivelul autorităților 

publice implicate în implementarea proiectului “Roşia Montană” va aduce un plus de 

cunoştinte şi expertiza care vor fi utile in definirea unor strategii guvernamentale pentru 

valorificarea resurselor minerale in vederea maximizarii beneficiilor economice pentru 

statul roman,  

este oportun ca activitatea Minvest ce ține de proiectul Roșia Montană să se facă prin 

intermediul unei societăți comerciale noi rezultate prin desprinderea patrimoniului Minvest 

legat de proiect de restul patrimoniului acestuia, prin divizare parțială, statul român prin 

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine urmând să devină 

acţionarul direct al acestei societăți comerciale nou înființate. 

 

3. Alte informaţii 
Nu este cazul.  

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de  act normativ 

 

1. Impact macro-economic:  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impact asupra mediului: 
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Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii: 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat,  atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

 

                               mii lei 

Indicatori Anul 

curent  

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

      

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 
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veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

7. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor de act normativ: 

 a. Acte normative în vigoare ce vor fi modificare sau abrogate ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ; 

  b. acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate:  

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative:  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 
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Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii: 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ:  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice:  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii: 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii: 

Nu au fost identificate. 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovat prezentul act normativ pe care vă 

rugăm să-l avizaţi.  

INIŢIATOR 

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine 

Ministru delegat, 

Dan – Coman Șova 

 

A V I Z Ă M   F A V O R A B I L: 

Ministerul Finanţelor Publice 

         Viceprim - ministru  

Ministrul finanțelor publice,                                    

           Daniel Chiţoiu                                                  

 

 

 

 

Ministerul Economiei 

Ministru, 

Varujan Vosganian 


