CONVOCARI
INFORMATII GENERALE
Temei legal – Legea nr. 31/1990, republicata, cu completari si modificari
Cine are competenţa de a convoca adunarea generală
• Consiliul de administraţie, respectiv directoratul
• Acţionarii, în baza încheierii prin care instanţa autorizează convocarea adunării
generale
În cazul în care consiliul de administraţie, respectiv directoratul, nu convoacă
adunarea generală la cererea acţionarilor, reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, instanţa de la
sediul societăţii, cu citarea consiliului de administraţie, respectiv a
directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către
acţionarii care au formulat cererea. Prin aceeaşi încheiere, instanţa aprobă
ordinea de zi, stabileşte data de referinţă, data ţinerii adunării generale şi,
dintre acţionari, persoana care o va prezida.
• Consiliul de supraveghere al societăţii
În cazuri excepţionale, când interesul societăţii o cere, consiliul de
supraveghere poate convoca adunarea generală a acţionarilor.
Ce trebuie să cuprindă textul convocării
Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu
menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor
consiliului de supraveghere, în convocare se va menţiona că lista cuprinzând informaţii
cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată de aceştia.
Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv,
convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
Publicarea completării ordinii de zi
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 %
din capitalul social, pot înainta în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, consiliului
de administraţie, respectiv directoratului, cereri pentru introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi.
Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării,
trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul constitutiv
pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la
data menţionată în convocatorul iniţial.
Termenul de publicare
• Pentru convocarea adunării generale – cel puţin 30 zile înainte de data şedinţei
Convocarea se publică cu cel puţin 30 zile înainte de data şedinţei.
Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ în vederea

•

•

publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de
administraţie a deciziei de întrunire.
Pentru publicarea completării ordinii de zi la cererea acţionarilor – cel puţin 10
zile înaintea adunării
Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării,
trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege şi/sau de actul
constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea
adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial.
În cazul în care ziua pentru a doua adunare generală nu este menţionată în
înştiinţarea publicată pentru prima adunare – 8 zile înainte de data şedinţei
Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menţionată în înştiinţarea
publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. 117 va putea fi redus
la 8 zile.

