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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

În data de 25 august a fost publicat 
Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare pentru aprobarea 
Regulamentului nr. 6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor comerciale. 
 
Acest Regulament reglementează 
condiţiile pentru exercitarea anumitor 
drepturi ale acţionarilor, aferente 
acţiunilor cu drept de vot, în cadrul 
adunărilor generale ale societăţilor.  
Regulamentul se aplică societăţilor ce 
au sediul social pe teritoriul României 
şi ale căror acţiuni sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată situată sau care 
operează într-un stat membru (inclusiv 
România).   
 
Regulamentul este aplicabil şi 
societăţilor de investiţii (inclusiv 
societăţilor de investiţii financiare 
admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată) şi, de asemenea, 
societăţilor admise la tranzacţionare 
pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa 
valorilor mobiliare necotate.   
 
Regulamentul abrogă prevederile 
speciale ale Regulamentului CNVM 
nr. 1/2006 privind emitenţii şi 
operaţiunile cu valori mobiliare care se 
referă la organizarea adunărilor 
generale (art. 134-140 din 
regulament).  Aceste dispoziţii sunt 
înlocuite cu prevederile 
Regulamentului nr. 6/2009. 
 
Principalele prevederi ale 
Regulamentului sunt următoarele: 
 
Modalitatea de convocare a adunării 
generale a acţionarilor trebuie să 
garanteze accesul rapid şi într-un mod 
nediscriminatoriu la convocator.  
Modalitatea aleasă trebuie să permită 
difuzarea eficientă a convocatorului 
către public în întreaga Uniune 
Europeană.  Asemenea mijloace 
trebuie să le includă şi pe cele folosite 
de operatorul pieţei reglementate 
pentru comunicarea către public a 
informaţiilor transmise de emitenţi.  
Termenul de convocare de cel puţin 
30 de zile anterior datei de întrunire a 
adunării generale nu se aplică pentru 

a doua sau următoarea 
convocare a adunării generale 
determinată de neîntrunirea 
cvorumului necesar pentru 
adunarea convocată pentru 
prima dată, dacă sunt 
respectate anumite condiţii 
prevăzute de Regulament.  
 
Regulamentul completează 
prevederile existente în 
legislaţia din România, 
precizând elementele minime 
care trebuie cuprinse în 
convocatorul de adunare 
generală pentru societăţile 
admise la tranzacţionare pe o 
piaţă reglementată.   
 
Potrivit Regulamentului, 
emitenţii au obligaţia de a pune 
la dispoziţia acţionarilor pe 
pagina proprie de internet, 
începând cu 30 de zile înainte 
de data adunării şi până la 
aceasta inclusiv, anumite 
informaţii referitoare la punctele 
incluse pe ordinea de zi supusă 
adunării generale.  Similar, 
emitenţii trebuie să pună la 
dispoziţia acţionarilor prin 
publicarea pe pagina proprie de 
internet şi formularele de 
procură specială de vot, 
indicând locul de unde acestea 
pot fi obţinute pe suport hârtie, 
în cazul în care publicarea pe 
site nu este posibilă.   
 
Regulamentul precizează 
drepturile speciale ale 
acţionarilor reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social.  
Aceşti acţionari au dreptul de a 
cere introducerea de noi puncte 
pe ordinea de zi a adunărilor 
generale şi de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de 
zi.  Aceste drepturi pot fi 
exercitate de către acţionari 
numai în scris.   
 
Dovedirea calităţii de acţionar 
nu poate fi condiţionată decât 
de cerinţe necesare pentru 
identificarea acţionarilor şi 
numai în măsura în care aceste 



cerinţe sunt proporţionale cu scopul 
urmărit.   
 
Societăţile comerciale pot permite 
acţionarilor să participe la adunarea 
generală prin mijloace electronice, 
potrivit unor modalităţi care trebuie 
aprobate în prealabil de consiliul de 
administraţie al societăţii.  Aceste 
modalităţi de participare trebuie să 
îndeplinească cerinţele necesare 
pentru a asigura identificarea 
acţionarilor şi securitatea 
comunicării electronice (inclusiv a 
voturilor exprimate de acţionari), şi 
trebuie să fie proporţionale cu 
realizarea obiectivelor respective.   
 
Fiecare acţionar înregistrat la data 
de referinţă are dreptul de a 
desemna orice altă persoană fizică 
sau juridică, cu excepţia 
administratorilor, pentru a participa 
şi a vota în numele său în cadrul 
adunării generale în baza unei 
procuri speciale.  Desemnarea 
reprezentanţilor poate fi făcută 
inclusiv prin mijloace electronice 
puse la dispoziţie de societate.  
Desemnarea reprezentanţilor 
trebuie notificată societăţii în scris.  
Regulamentul precizează 
elementele minime de conţinut ale 
procurilor de vot.  
 
Societăţile comerciale au obligaţia 
de a da acţionarilor posibilitatea de 
a vota prin corespondenţă înainte de 
adunarea generală. 
 
Rezultatele votului în adunările 
generale ale societăţilor admise la 
tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată trebuie publicate de 
societăţi pe pagina proprie de 
internet în termen de 15 zile de la 
data adunării generale.   
 
 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 
588/25.08.2009] 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii îi puteţi 
contacta pe Sorin David, pe Dan 
Dascălu, pe Anda Rojanschi sau pe 
Laura Toncescu. 


