
 

 

 

 

 

NOTA 

catre Adunarea Generala Extraordinara a S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.  
 
 
 
1.Titlu:  Nota privind aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. a serviciilor de 
asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata in vederea apararii intereselor Societatii in 
cauza ce face obiectul dosarului nr. 5760/3/2020.  

 
 
 
2. Tip nota:  

 Informare  Avizare x Aprobare 

 
 
  
3. Hotarâre propusa: 
 
Aprobarea achizitionarii de catre S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. a serviciilor de asistenta juridica si 
reprezentare in fata instantelor de judecata in vederea apararii intereselor Societatii in cauza ce face 
obiectul dosarului nr. 5760/3/2020.  

 

4. Temei legal: 

-Art.I alin.(1) si alin. (3) din OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si 
intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative in temeiul caruia 
alin.(3) „In situatii temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de 
reprezentare, necesare societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale, precum si 
regiilor autonome prevazute la alin. (1), nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica 
angajat in aceste entitati, pot fi achizitionate servicii de aceasta natura, in conditiile legii, numai cu 
aprobarea si mandatarea reprezentantilor statului sau unitatilor administrativ-teritoriale in organele de 
conducere ale acestora: a) de catre ordonatorul principal de credite coordonator, in cazul celor la care 
statul este actionar integral sau majoritar (...).” 

-Actul Constitutiv al Hidroelectrica SA actualizat la data de 27.04.2022. 

5. Context: 

Prin actiunea introductiva inregistrata la data de 28.02.2020 pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a 
Civila sub nr. 5760/3/2020, reclamantul a contestat procedura de selectie a membrilor Directoratului, 
declansata prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 9/27.02.2019 si derulata prin externalizarea 
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serviciilor catre societatea Pluri Consultants Romania SRL, entitate specializata in domeniul resurselor 
umane (sens in care a fost perfectat Contractul sectorial de servicii nr. 905/14.03.2019). 

In raport cu obiectul cererii formulate de reclamant, astfel cum a fost precizata ulterior, petitele cu 
solutionarea carora a fost investita instanta de judecata au fost urmatoarele: 1 – Anularea procedurii de 
organizare a concursului si a concursului organizat pentru ocuparea pozitiilor de membru Directorat din 
cadrul unitatii, in subsidiar anularea numirii D-lui Radu Cristian Pop ca membru Directorat. 2 – Obligarea 
paratei sa emita o noua Decizie privind o noua procedura de organizare a concursului pentru ocuparea 
posturilor de membru Directorat. 

Ca urmare a parcurgerii tuturor etapelor procedurale aferente litigiului dedus judecatii, Tribunalul 
Bucuresti, dupa ce a emis un numar de cinci incheieri de amanare a pronuntarii, a pronuntat Sentinta 
Civila nr. 732/12.04.2022, prin care a dispus urmatoarele: 
„Admite acţiunea. Respinge cererea de intervenţie accesorie. Anulează procedura de recrutare şi selecţie 

pentru ocuparea a 5 posturi de membri ai Directoratului S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA desfăşurată în 

perioada 10.04.2019-04.06.2019. Obligă societatea pârâtă să emită o nouă decizie privind o nouă 

procedură de recrutare şi selecţie. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant, 

constând în onorariul de avocat în cuantum de 2.500 lei. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.” 

Pana la data intocmirii prezentei Note, Tribunalul Bucuresti nu a comunicat partilor litigante motivarea 

solutiei publicate pe portalul instantelor de judecata. 

 
6. Necesitate/utilitate/oportunitate: 
Desi hotararea sus-mentionata nu are caracter executoriu si este supusa cailor de atac prevazute de lege, 
se constata conturarea, fie si cu caracter provizoriu si izolat, a unei tendinte iesite din tiparul procedural 
si judiciar existent pana in prezent cu referire la domeniul legal de referinta (guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice – OUG 109/2011), solutia pronuntata de Tribunalul Bucuresti avand caracter de 
noutate, in practica judiciara nefiind identificat pana in prezent niciun precedent similar. 
 
Ipotetica ramanere definitiva a hotararii judecatoresti sus-citate ar constitui un precedent periculos si ar 
cauza un impact deosebit de grav asupra Societatii, atat din punct de vedere organizatoric si functional, 
cat si din punct de vedere juridic si societar. 
 
In acest context, apreciem ca se impun a fi initiate si derulate toate demersurile legale si procedurale 
posibile in vederea protejarii drepturilor si intereselor legitime ale Societatii si maximizarii sanselor de 
inlaturare (desfiintare) a sentintei potential vatamatoare pronuntate de Tribunalul Bucuresti. 
In sfera actiunilor apte a fi intreprinse de Societate se inscrie si demersul vizand extinderea componentei 
echipei de practicieni ai dreptului implicati in asigurarea serviciilor de asistenta juridica si reprezentare 
in dosarul pendinte, sens in care propunem a se analiza si retine caracterul necesar, util si oportun al 
externalizarii serviciilor juridice prin alaturarea unei societati de avocati avand in componenta sa 
profesionisti specializati in litigiile de drept societar, cu referire expresa la domeniul guvernantei 
corporative a intreprinderilor de stat.  
 
7. Obiectul serviciilor avocatiale: 
Societatea de avocati care urmeaza a fi selectata ca urmare a indeplinirii criteriilor ce vizeaza expertiza in 
domeniul de referinta (dreptul societar si, in special litigiile aflate in sfera de aplicare a OUG 109/2011) va 
presta, in esenta, urmatoarele servicii: 

 Analiza juridica a continutului sentintei civile nr. 732/12.04.2022, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti in Dosarul 5760/3/2020 (inca necomunicata); 

 Identificarea argumentelor juridice apte a demonstra caracterul nelegal/netemeinic al hotararii 
Tribunalului Bucuresti; 
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 Conturarea strategiei procesuale de urmat in calea de atac; 

 Elaborarea, redactarea si inregistrarea apelului impotriva Sentintei civile nr. 732/12.04.2022; 

 Prestarea serviciilor de asistenta juridica si reprezentare in fata Curtii de Apel Bucuresti, in Dosarul 
5760/3/2020, in scopul apararii drepturilor si intereselor legitime ale Societatii, urmarindu-se 
desfiintarea sentintei Tribunalului Bucuresti si respingerea in integralitate a actiunii introductive; 

 In functie de solutia instantei de control judiciar, promovarea si sustinerea recursului impotriva 
deciziei care va fi pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul sus-mentionat sau, dupa caz, 
asistenta juridica si reprezentare societatii in faza procesuala a recursului in situatia in care decizia 
pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti va fi recurata de reclamantul din cauza pendinte. 

 
* 

 
8. Valoare: 
nedeterminata  
 
9. Follow-up: 
Departamentul Juridic, Departamentul Procurement. 
 
10. Aprobare: 
Adunarea Generala a Actionarilor 
 
11. Avize: 
Directorat, Consiliul de Supraveghere. 
 
12. Riscuri 
Destabilizarea activitatii Societatii, atat din punct de vedere organizatoric si functional, cat si din punct de 
vedere juridic si societar. 
 
13. Anexe: 
Decizia Directoratului nr. 799/13.05.2022; 
Hotararea Consilului de Supraveghere nr. ........../............. 
 
 

DIRECTORATUL SPEEH HIDROELETRICA SA: 
 

Bogdan-Nicolae BADEA, 
Presedinte Directorat 

 
 
 
Marian BRATU,  Razvan-Ionut PATALIU,  Radu-Cristian POP, Cristian VLADOIANU, 
Membru Directorat  Membru Directorat   Membru Directorat Membru Directorat 
 

 

Mihai-Radu Saptefrati 

Manager al Departamentului Juridic 


