
OBLIGATIILE SOCIETATII COMERCIALE 
 
 
 
ART. 6 
    (1) Societatea comercială are obligaţia ca, pe toată perioada care 
începe cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la 
data adunării inclusiv, să pună la dispoziţia acţionarilor pe website-ul 
său cel puţin următoarele informaţii: 
    a) convocatorul menţionat la art. 4 alin. (1) şi (2); 
    b) numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării 
(inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acţiuni, în cazul în care 
capitalul societăţii comerciale este împărţit în două sau mai multe clase 
de acţiuni). În cazul SIF-urilor, în considerarea prevederilor art. 286^1 
din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2007, emisă în 
aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, modificată şi completată prin Legea nr. 208/2005 şi Legea nr. 
97/2006, drepturile de vot la data de referinţă (inclusiv totalul separat 
pentru fiecare clasă de acţiuni, în cazul în care capitalul societăţii 
comerciale este împărţit în două sau mai multe clase de acţiuni) vor fi 
aduse la cunoştinţa acţionarilor până la data adunării inclusiv; 
    c) documentele care urmează să fie prezentate adunării generale; 
    d) un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea 
unei hotărâri, un comentariu al unui organ competent al societăţii 
comerciale, care este numit în conformitate cu legea aplicabilă, pentru 
fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale; în plus, 
propunerile de hotărâre prezentate de acţionari trebuie adăugate pe 
website-ul societăţii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către 
societate; 
    e) dacă este cazul, formularele de procură specială care urmează să fie 
utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care 
urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă, cu excepţia 
cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui 
acţionar. 
    (2) În cazul în care formularele menţionate la alin. (1) lit. e) nu pot 
fi publicate pe website din motive tehnice, societatea comercială trebuie 
să indice pe website-ul său modalitatea prin care acestea pot fi obţinute 
pe suport hârtie. În acest caz, societatea comercială este obligată să 
transmită formularele gratuit, prin servicii poştale, fiecăruia dintre 
acţionarii care înaintează o cerere în acest sens. 
    (3) În cazul în care, în conformitate cu art. 197 alin. (2) din Legea 
nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, convocarea 
adunării generale este efectuată după cea de-a 30-a zi dinaintea adunării 
generale, perioada precizată la alin. (1) se reduce corespunzător. 
    (4) Emitentul pune la dispoziţia acţionarilor interesaţi, împreună cu 
documentele şi materialele informative pregătite pentru AGA, sau transmite, 
în cazul în care se aplică alin. (2) a doua teză, câte 3 exemplare din 
formularul de procură specială, care vor avea următoarele destinaţii: unul 
pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru emitent. 
     
 
 
 



 
 

DREPTURILE ACTIONARILOR PREVAZUTE ÎN REGULAMENTUL 6/2009 AL CNVM 
 
 
  ART. 7 
    (1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: 
    a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi 
    b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
    (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 
    (3) Acţionarii îşi pot exercita dreptul prevăzut la alin. (1) lit. a) 
în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul 
prevăzut la lit. b) a aceluiaşi alineat, cel târziu cu o zi lucrătoare 
înainte de data adunării. 

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. 
a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate 
deja acţionarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o 
ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată 
pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă 
aplicabilă definită la art. 2 lit. d) şi cu respectarea termenului 
prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalţi acţionari 
să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin 
corespondenţă. 

 
 ART. 13 
    (1) Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are 
obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari. 
    (2) Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi 
condiţionate de măsurile pe care societăţile comerciale le pot lua pentru a 
asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a 
adunărilor generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a 
intereselor comerciale ale societăţilor. Societăţile pot formula un răspuns 
general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns 
este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet 
a societăţii, în format întrebare-răspuns. 
 
 
 


