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Raport curent conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Codului BVB 
Data raportului: 21 martie 2013 
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist 
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 
Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 
Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 
Codul unic de înregistrare: 13328043 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 
 
 
Răspuns la solicitarea CNVM 

 

Față de adresa CNVM nr. Abs/4545/19.03.2013, prin care ne sunt solicitate clarificări asupra punctelor nr. 2 și nr. 3 

din raportul curent aferent Hotărârii nr. 1 a AGOA din 14 martie 2013, vă comunicăm următoarele: 

 

Prin adresa nr. 1388/28.02.2013, SIF Oltenia a solicitat aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea 

membrilor Consiliului de Supraveghere. 

 Prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Energie nr. 498/12.03.2013, reprezentanții Ministerului Economiei în 

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA, au 

fost mandatați să participe la AGA Ordinară, convocată pentru data de 14/15.03.2013 și să își exercite dreptul de 

vot privind subiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței. 

Astfel, la punctul nr. 2 de pe ordinea zi privind “revocarea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al 
Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”- SA”, având în vedere prevederile Legii nr. 
297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM 
și OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 32, alin. (7) prin care se 
precizează că “membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere în funcție la data adunării generale, 
care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ ca membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, 
sunt considerați revocați din funcție prin hotărârea adunării generale”, reprezentanții Ministerului Economiei în 
Adunarea Generală a Acționarilor au votat împotrivă. 
 
La punctul nr. 3 de pe aceeași ordine de zi privind “numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei 
Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica”- S.A., se stabilește durata mandatului noilor membri ai 
Consiliului de Supraveghere până la alegerea, de către Adunarea Generală a Acționarilor, a membrilor Consiliului 
de Supraveghere în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice”; având în vedere aplicarea prevederilor legale privind aplicarea votului cumulativ, reprezentanții 
Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor au votat pentru: 

- aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al CN 
Transelectrica SA; 

- stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Supraveghere până la alegerea, de către 
Adunarea Generală a Acționarilor, a membrilor Consiliului de Supraveghere în condițiile prevăzute de OUG 
nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; 

- atribuirea voturilor cumulate candidaților propuși. 
 
Precizăm că, urmare aplicării votului cumulativ, din totalul de 13 nominalizați, din care 7 reprezintă membrii 
Consiliului de Supraveghere în funcție la data adunării generale înscriși din oficiu pe lista candidaților pentru 
alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, conform art. 32, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, alături de 
candidații propuși de către acționari, au fost aleși cei 7 membri ai Consiliului de Supraveghere, în funcție de 
numărul de voturi obținute. 
 
Constantin VĂDUVA 
 
Membru Directorat 


