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Locul Ńinerii adunării. Convocarea va cuprinde locul şi data Ńinerii adunării1,
precum şi ordinea de zi, cu menŃionarea explicită a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor adunării. Nu există nici un impediment legal ca adunarea generală
ordinară şi adunarea generală extraordinară să fie convocate în aceeaşi zi şi în acelaşi
loc2, însă trebuie stabilite ore diferite pentru a permite o bună desfăşurare a adunărilor şi a
permite tuturor acŃionarilor să-şi exercite dreptul la vot; a stabili aceeaşi oră pentru
ambele hotărâri ar face imposibilă desfăşurarea coerentă a adunărilor Ńinând cont de
atribuŃiile fiecăreia, dar ar constitui şi un impediment pentru anumiŃi acŃionari, cum este
cazul acŃiunilor grevate de un drept de uzufruct (art. 124 alin. 1 din Legea nr. 31/19903)
când dreptul de vot conferit de aceste acŃiuni aparŃine uzufructuarului în adunările
generale ordinare şi nudului proprietar în adunările generale extraordinare.
Prin locul Ńinerii adunării se înŃelege localitatea şi nu locaŃia. Localitatea în care este
convocată adunarea trebuie să fie cea a sediului societăŃii, hotărârea luată în urma
convocării în altă localitate fiind lovită de nulitate absolută4. O anumită locaŃie pentru
desfăşurarea adunării poate fi prevăzută expres în convocator; nu este necesar ca
posibilitatea convocării să fie expres prevăzută în actul constitutiv, iar lipsa unei astfel de
clauze din actului constitutiv să atragă nulitatea absolută a hotărârii A.G.A.; important
este ca în convocator să fie menŃionată adresa corectă unde urmează a se desfăşura
A.G.A.; prin convocarea în altă locaŃie decât cea a sediului nu trebuie să se urmărească
împiedicarea participării unor acŃionari sau indicarea necorespunzătoare a adresei locaŃiei
să fie ambiguă; astfel de aspecte urmează a fi apreciate de instanŃa de judecată ori de câte
ori un acŃionar lipsă formulează o acŃiune în anulare invocând astfel de motive ; cu toate
acestea, nu este nici un impediment legal în a se considera legală convocarea şi
desfăşurarea unei adunări, spre exemplu, la domiciliul unui administrator, în lipsa unui
spaŃiu adecvat la sediul societăŃii şi fără ca prin aceasta să se îngreuneze ori împiedice
accesul la adunare; deci, nu este anulabilă o hotărâre A.G.A. doar pe motiv că aceasta a
fost convocată la domiciliul unui administrator dacă adresa a fost menŃionată în
convocator5.
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Dacă în convocator nu se prevede o anumită locaŃie, se prezumă că adunarea se va
desfăşura la sediul societăŃii, adică la adresa menŃionată în registrul comerŃului. Dacă în
convocator se prevede expres că adunarea este convocată la sediul societăŃii, nu mai este
necesară menŃionarea adresei, prezumându-se că acŃionarii cunosc adresa la care
societatea îşi are sediul social. Prin sediul societăŃii se înŃelege sediul social şi nu sediul
principal.
Termenul de întrunire. Data Ńinerii adunării presupune menŃionarea expresă a zilei
şi orei la care începe adunarea.
Termenul de întrunire în nici un caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea
convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (art. 1171 alin. 2). Acest
termen este de ordine publică6, acŃionarii neputând să prevadă un termen mai mic de 30
zile; termenul poate fi mai mare, odată ce textul de lege prevede că „nu poate fi mai mic
de 30 de zile”, astfel că spre exemplu, administratorii la momentul convocării pot stabili
un termen mai mare pentru a facilita realizarea convocării şi, mai mult, chiar acŃionarii
pot stabili în actul constitutiv un termen mai mare decât cel legal.
Convocarea adunării generale cu nerespectarea termenului de 30 de zile atrage
nulitatea hotărârii astfel adoptată7.
Observăm că prin modificările aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006 a
stabilit termenul minim de 30 de zile doar în legătură cu publicarea în Monitorul Oficial,
fără a se face nici o trimitere la publicarea convocării într-un ziar local. În vechea
formularea a Legii nr. 31/1990, art. 117 alin. 2 prevedea că „termenul de întrunire în nici
un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocării”, astfel că se considera
în cazul în care convocarea în Monitorul Oficial nu era în aceeaşi zi cu cea din ziarul
local, termenul de 15 zile se calcula de la data la care a fost publicată ultima convocare;
de altfel, această interpretare a fost agreată şi în doctrina interbelică8
Credem că nici formularea actuală nu este potrivită, întrucât dă posibilitatea ca
publicarea în ziarul local să se facă doar cu câteva zile înainte de termenul de întrunire.
Or, scopul publicării convocării şi într-un ziar local este de a asigura o reală informare a
acŃionarilor societăŃii şi de a oferi posibilitatea de a participa şi pregăti pentru respectiva
adunare. În actuala formulare nu credem că eventuala publicare a convocării în ziarul
local cu 2-3 zile înaintea termenului de întrunire va atrage nulitatea hotărârii. O corectă
informare a acŃionarilor ar fi fost deplină dacă s-ar fi prevăzut că termenul de 30 de zile
se calculează de la data publicării în Monitorul Oficial şi într-un ziar de largă răspândire
din localitatea în care se află sediul societăŃii sau din cea mai apropiată localitate.
Cât priveşte publicarea în Monitorul Oficial se va avea în vedere data înscrisă în
respectivul număr, deşi data distribuirii sau punerii în vânzare este ulterioară. Mărindu-se
termenul de la 15 zile la 30 de zile a fost corijat neajunsul existent în vechea formulare,
termenul de 15 zile fiind unul prea scurt odată ce tipărirea şi distribuirea Monitorului
Oficial conducea la pierdea câtorva zile importante, astfel că nu se oferea o informare
corectă a acŃionarilor.
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Cu privire la respectarea termenului de întrunire care în nici un caz nu poate fi mai
mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, se mai
impun două precizări; astfel, pe de o parte, în cazul adunărilor ordinare se va avea în
vedere ca respectarea acestui termen să fie în concordanŃă cu termenul maxim de 5 luni
de la încheierea exerciŃiului financiar prevăzut de art. 111 alin. 1; pe de altă parte, în
cazul special prevăzut de art. 119 când la cererea acŃionarilor reprezentând cel puŃin 5%
consiliul de administraŃie, respectiv directoratul, se vor respecta termenele stabilite în
alin. 2 al articolului citat, respectiv adunarea generală va fi convocată în termen de cel
mult 30 de zile şi se va întruni în cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
Tot în legătură cu modul de redactare a art. 117 alin. 2, s-a susŃinut în doctrină9 că
termenul de 30 de zile constituie un reper al începerii curgerii termenului de întrunire
doar când se utilizează metoda de convocare prin dubla publicitate, anume Monitorul
oficial şi prin ziar, fiind exclusă prin ipoteză în celelalte metode de convocare. Deşi
această opinie este justă dacă analizăm într-un mod riguros textul de lege, însă nu tem să
o împărtăşim dacă avem în vedere finalitatea convocării, astfel că, a considera în cazul
convocării prin scrisoare recomandată, un termen de 5-10 zile ar fi suficient, însemnă a
altera mecanismul realizării voinŃei sociale; elementul de surprindere pentru acŃionari
trebuie eliminat, astfel încât toŃi acŃionarii să aibă un timp suficient pentru a-şi exprima
votul; termenul trebuie să fie unul generos tocmai pentru că acesta trebuie să fie suficient
pentru oricare dintre acŃionari, indiferent de domiciliul acestora, de complexitatea
adunării care poate impune o informare mai amănunŃită, a evitării situaŃiilor când
acŃionarul nu se poate prezenta şi trebuie să mandateze om altă persoană etc, toate acestea
fiind motive să considerăm că termenul de 30 de zile se va aplica şi când adunarea se
convoacă prin celelalte metode.
În susŃinerea punctului nostru de vedere este şi art. 117 alin. 4 care prevede un
termen de 30 de zile, dar a cărui aplicare s-a interpretat10 restrictiv doar la comunicarea
prin poşta electronică; considerăm nepotrivită această interpretare întrucât pe de o parte
acest art. 117 alin. 4 reglementează singurele excepŃii de convocare (scrisoare simplă şi
scrisoare electronică), astfel că partea finală a textului ce se referă la termenul de
expediere şi adresă priveşte ambele cazuri vizate de text, iar pe de altă parte a interpreta
restrictiv (aplicabilitatea doar la scrisoarea electronică) este, aşa cum reŃin chiar autorii
citaŃi, în contradicŃie cu aspectul tehnic, specific metodei, odată ce comunicarea prin email este aproape instantanee.
Termenul de întrunire poate fi mai mic de 30 de zile. Întrebarea care se pune este
aceea dacă, în anumite situaŃii şi justificat de formularea textelor de lege, este posibil ca
termenul de întrunire să fie mai mic decât cel de 30 de zile stabilit de art. 117.
Cu titlu de exemplu, cităm dispoziŃiile art. 1372 care prevăd că în caz de vacanŃă a
unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administraŃie procedează la
numirea unor administratori provizorii, iar dacă această situaŃie determină scăderea
numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată
adunarea generală ordinară a acŃionarilor pentru a completa numărul de membri ai
consiliului de administraŃie. Observăm că administratorii rămaşi de îndată trebuie să
convoace adunarea tocmai pentru a completa numărul administratorilor.
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După cum s-a remarcat şi în doctrină11 indiferent de formularea legiuitorului,
termenul de 30 de zile este un termen imperativ, iar în textul citat ca exemplu, legiuitorul
nu a prevăzut că de îndată se întruneşte adunarea, ci de îndată administratorul trebuie să
convoace adunarea.
Termenul de întrunire pentru ce-a de a doua adunare. În înştiinŃarea pentru
prima adunare generală se va putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a doua adunare, când
cea dintâi nu s-ar putea Ńine. Însă, legiuitorul a stabilit o singură restricŃie în sensul ca a
doua adunare generală să nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare;
restricŃia este justă, căci odată ce nu s-a realizat cvorumul necesar la o anumită oră este
puŃin probabil a se realiza după câteva ore sau dacă s-ar realiza s-ar naşte suspiciuni, iar
scopul adunării este de a se cristaliza voinŃa societăŃii într-un proces firesc, fără vreo
forŃare inutilă; plecând de la acest scop al adunării, ne întrebăm în caz de stabilire a celei
de a doua adunări în ziua imediat următoare, ne îndepărtăm de idealul materializării unei
voinŃe cât mai clare a societăŃii; acest interval de o singură zi este suficient pentru a
înlătura impasul realizării cvorumului la prima adunare. Cu privire la aceste aspecte, dacă
iniŃial Codul comercial în art. 214 alin. 2 stabilea ca cea de a doua convocare nu se putea
face mai înainte de a opta zi de la data fixată pentru prima convocare, ulterior prin Legea
din 7 octombrie 1939 articolul citat a fost modificat în sensul că singura restricŃie era ca
ce-a de a doua convocare să nu fie chiar în ziua primei convocări; observăm că această
ultimă soluŃie a fost reŃinută de legiuitor şi la redactarea Legii nr. 31/1990; cu toate
acestea, nu există nici o restricŃie ca acŃionarii să prevadă în actul constitutiv un termen
mai mare pentru ce-a de doua adunare.
În fine, dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menŃionată în înştiinŃarea
publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. 117 va putea fi redus la 8 zile.
Ordinea de zi. ConŃinut. Obligatoriu în convocator trebuie prevăzută ordinea de
zi cu menŃionarea expresă a tuturor problemelor, astfel încât acŃionarii să poată să se
pregătească, să se informeze pentru a vota în cunoştinŃă de cauză, evitându-se surprizele
şi facilitându-se acŃionarilor o informare corectă. Hotărârea adoptată cu privire la o
problemă ce nu a fost menŃionată în convocator este nulă12. Chiar textul art. 117 alin. 6
precizează expres cu menŃionarea tuturor problemelor, astfel că nu este suficientă o
simplă enumerare, ci, în funcŃie de circumstanŃe, se impune o explicare rezonabilă a
problemelor ce vor fi supuse dezbaterii13 tocmai pentru a se informa în mod
corespunzător acŃionarii14.
Trebuie să se evite formulări generice, cum ar fi spre exemplu „diverse” sau
„probleme diverse”, acestea neinformând sub nici un aspect ceea ce urmează a se decide,
iar scopul lor este doar „să adoarmă conştiinŃa acŃionarilor, îndemânu-i să renunŃe a lua
parte la adunare sau să nu se pregătească, să nu se documenteze”15.
Nu este suficient ca în convocator să se prevadă natura adunării, fără a se indica
ordinea de zi, considerându-se că aceasta rezultă din dispoziŃiile legale ce regleemntează
11
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respectiva adunare; deci, simpla arătare a naturii adunării nu este suficientă pentru a
determina ordinea de zi16.
JurisprudenŃă. MenŃionarea în convocator a unor probleme „diverse”.
Momentul la care se verifică legalitatea motivelor de nulitate.
Litigiul dedus judecăŃii are drept obiect cererea de anulare a hotărârii A.G.A. din
31 august 2004 luată cu încălcarea dispoziŃiilor imperative ale Legii nr. 31/1990.
În speŃă17 nu are relevanŃă sub aspectul verificării validităŃii hotărârii adoptate,
împrejurarea că, ulterior promovării cererii în justiŃie, problemele ce au constituit obiectul
controlului judecătoresc, nu mai sunt în fiinŃă sau s-au finalizat, instanŃa fiind sesizată cu
verificarea valabilităŃii hotărârii în raport de dispoziŃiile legale invocate la momentul
promovării cererii introductive.
În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, convocarea
adunării generale a acŃionarilor la societăŃile pe acŃiuni trebuie să cuprindă data şi locul
Ńinerii adunării, ordinea de zi, cu menŃionarea explicită a tuturor problemelor ce vor face
obiectul dezbaterilor.
În mod corect instanŃa de apel a reŃinut că ordinea de zi, inclusă în convocator,
trebuie să conŃină menŃiuni clare, explicite, cu privire la problemele supuse dezbaterii
acŃionarilor, pentru ca aceştia să poată fi în măsură să ia cunoştinŃă de acestea în aşa fel
încât votul să fie fundamentat.
Din economia normei legale invocate, rezultă fără putinŃă de tăgadă, că aceasta
are un caracter imperativ a cărei sancŃiune, faŃă de termenii folosiŃi este nulitatea
absolută.
Potrivit procesului-verbal al şedinŃei din 31 august 2004, la pct. 3 – „diverse” – a
fost validată participarea la licitaŃie în vederea dobândirii unor active de pe platforma
T.M., deschiderea unui punct de lucru şi împuternicirea consiliului de administraŃie să
întreprindă măsurile legale în acest sens.
DispoziŃiile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 prevăd clauzele obligatorii ale
actului constitutiv, între care se află şi cele sus-menŃionate, astfel încât modificarea
acestora trebuie realizată în condiŃiile cerute de lege pentru modificarea actului
constitutiv.
Modificarea ordinii de zi cu ocazia întrunirii A.G.A. Odată făcută publică
ordinea de zi, ea nu mai poate fi retrasă indiferent de justificare18. Nu ne referim la
excepŃia şi condiŃiile art. 1171,căci în acest caz este vorba de introducerea unor puncte de
noi la cererea acŃionarilor, deci nu priveşte situaŃia care vrem s-a analizăm anume dacă
iniŃiatorii convocării pot ei reveni asupra convocării sau schimbării punctelor de pe
ordinea de zi. Din această perspectivă s-a considerat că nu poate fi retrasă, însă a fost
exprimat şi un punct de vedere contrar19 în sensul că, în cazuri excepŃionale, cei care au
convocat adunarea pot modifica ordinea de zi, dar numai dacă publică o nouă convocare,
cu o altă dată a Ńinerii adunării; nu suntem de acord cu o astfel de opinie, întrucât
nestabilindu-se nici o limită, reconvocarea poate conduce la situaŃii abuzive sau la crearea
unei situaŃii neserioase care conduce la un dezinteres al acŃionarilor; un alt argument este
16
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acela că prin modificarea adusă de Legea nr. 441/2006 a fost reglementată expres
modalitatea de introducere a unor noi puncte de pe ordinea de zi (art. 1171)20
Dacă din dezbateri reiese necesitatea supunerii la vot a altor aspecte, adunarea poate
include pe ordinea de zi acea problemă şi să o voteze21; în doctrină s-au formulat şi opinii
contrare22 în sensul că nu se pot include puncte noi pe ordinea de zi; este adevărat că o
astfel de opinie se justifică prin respectarea dreptului la informare al acŃionarilor care pot
participa sau nu la adunare, însă a ne însuşi această opinie extremă înseamnă a nega
calitatea de organ suprem de decizie al societăŃii care poate, cu respectarea cvorumului
stabilit de lege, să hotărască asupra problemelor ivite cu ocazia dezbaterilor. În sprijinul
unei astfel de opinii care exclude posibilitatea includerii unor noi puncte pe ordinea de zi
este art. 129 alin. 7 care prevede că nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe
ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispoziŃiile art. 117 şi art. 1171,
cu excepŃia cazului în care toŃi acŃionarii au fost prezenŃi sau reprezentaŃi în adunare şi
nici unul dintre aceştia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre. Practic, legiuitorul
a stabilit imperativ un singur caz anume cel al adunării totalitare, întâlnit în puŃine
situaŃii.
Totuşi, aplicarea acestui text credem că priveşte doar acele puncte de pe ordinea de
zi ce influenŃează structura societăŃii şi nu se justifică a refuza orice discuŃie pentru că
există acest text de lege; a aplica acest articol, înseamnă crea o piedică în a vedea în
adunarea generală un for ce direcŃionează activitatea societăŃii, a crea o umbrelă la
adăpostul căreia în mod abuziv unele persoane vor avea interes să menŃină aceeaşi stare
de lucruri; a nu Ńine cont totuşi de realitatea că în cazul societăŃilor cu mai mulŃi acŃionari
convocarea implică o anumită rigoare, un formalism care uneori este în contradicŃie cu
celeritatea operaŃiunilor comerciale care reclamă, în mod corespunzător, soluŃii rapide.
În acest context, considerăm că se impune o atitudine de mijloc care să concorde cu
mecanismul de funcŃionare al unei societăŃi comerciale, astfel că rămânem la punctul
nostru de vedere, dar fără ca prin această modalitate, indiferent de motive să se poată
introduce noi puncte şi vota aspecte ce conduc la modificarea actelor constitutive; practic,
se reduce această posibilitate doar la adunările ordinare şi, într-un fel este logic, căci
numai dezbaterea unor probele curente poate da naştere la luarea unor decizii comerciale
ce nu comportă amânarea.
Tot aşa, în măsura în care acŃionarii consideră că nu este oportună dezbaterea unui
anume punct de pe ordinea de zi, adunarea poate vota scoaterea de pe ordinea de zi a
acestuia23. Sub acest aspect credem că nu pot exista discuŃii în cazul în care convocarea sa făcut de administratori, căci dacă administratorii forŃează adoptarea cu privire la o
anumită problemă ce nu necesită urgenŃă (cum ar fi scăderea numărului de administratori
sub minimul legal), nu vedem motivele pentru care acŃionarii nu pot refuza scoaterea
acelui punct de pe ordinea de zi. Cu totul alta este situaŃia convocării adunării ca urmare a
autorizării instanŃei în baza art. 119, caz în care instanŃa fiind cea care stabileşte prin
încheiere ordinea de zi, aceasta devine obligatorie pentru acŃionari.
În cazul analizat anterior, respectiv când acŃionarii votează amânarea discutării unei
probleme de pe ordinea de zi pentru o altă dată, precum şi în cazul în care la adunare nu
20
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se realizează cvorumul stabilit de lege, adunarea urmând a fi convocată la o altă dată
(deci suntem în situaŃia 118 alin. 1), este necesar ca aceste probleme ce au fost pe ordinea
de zi a unor astfel de adunări să figureze în convocatorul pentru noua adunare.
JurisprudenŃă în sensul admiterii discutării unor probleme ce rezultă din
dezbaterile cu ocazia adunării. Adunarea generală a adoptat hotărârea în condiŃiile de
cvorum şi majoritate prevăzute de lege pentru adunarea generală extraordinară.
Discutarea şi a altor probleme decât cele anunŃate pe ordinea de zi a fost
determinată de discuŃiile purtate în cadrul adunării, special de concurenŃa neloială a
acŃionarilor minoritari, prin constituirea de societăŃi comerciale cu acelaşi obiect de
activitate şi preluarea clienŃilor societăŃii.
În acest sens este de reŃinut24 că, potrivit Legii nr. 31/1990, nu este interzisă
discutarea în adunarea generală şi a altor probleme, care nu au fost înscrise pe ordinea de
zi dacă din dezbateri a rezultat această necesitate.
NemenŃionarea unei probleme în convocator. ExcepŃie legală. Este adevărat că
legiuitorul, prin excepŃie a prevăzut, că adunarea generală poate vota fără să fi fost
menŃionat în convocator aspecte legate de răspunderea organelor de conducere; astfel, art.
155 alin 3 prevede că atunci când adunarea generală decide cu privire la situaŃia
financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la acŃiunea în răspundere contra
fondatorilor, administratorilor sau directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi
consiliului de supraveghere, precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari, chiar dacă
această problemă nu figurează pe ordinea de zi.
În legătură cu această excepŃie legală, nu credem că intenŃia legiuitorului a fost în
sensul că în nici o altă împrejurare sau în legătură cu orice problemă, să nu se poată
introduce discutarea unor aspecte nemenŃionate în convocator, dar care rezultă din
dezbateri; după cum am precizat mai înainte, punctul nostru de vedere este în sensul că
introducerea pe ordinea de zi a unor probleme ce rezultă din dezbateri si fără să conducă
la modificarea actelor constitutive, este posibilă. ExplicaŃia pentru care legiuitorul a
prevăzut această excepŃie nu a fost de a stabili imperativ că este singura excepŃie, ci,
Ńinând cont de specificitatea problemei supuse analizei, anume pornirea acŃiunii în
răspundere, a prevăzut tocmai pentru a nu lăsa loc la interpretări şi a se impune o nouă
convocare în acest sens; cu alte cuvinte, dacă acŃionarii constată cu ocazia votării situaŃiei
financiare anumite nelegalităŃi, implicit li s-a pus la îndemână, fără a fi necesare alte
dezbateri, şi calea specifică, respectiv promovarea acŃiunii în răspundere. Mai mult, în
cele mai multe cazuri administratorii fiind cei care redactează conŃinutul convocării au
interesul să evite menŃionarea unui astfel de punct pe ordinea de zi, astfel că în ceea ce-i
priveşte cu atât se justifică derogarea.
Cu privire la natura adunării în care se poate decide pornirea acŃiunii în răspundere
contra organelor de conducere, fără a fi menŃionată această problemă pe ordinea de zi, s-a
considerat în doctrină25 că „este în spiritul textului26 de a facilita luarea deciziunii
privitoare la acŃiunea în răspundere, dacă admitem că orice adunare poate face aceasta,
24
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indiferent dacă este ordinară sau extraordinară”. łinând cont de formularea art. 155 nu
putem fi de acord cu această concluzie întrucât potrivit art. 155 alin. 3 numai când
adunarea generală decide cu privire la situaŃia financiară anuală, aceasta poate hotărî
pornirea acŃiunii împotriva administratorilor, chiar dacă nu figurează pe ordinea de zi;
cum discutarea, ,aprobarea sau modificarea situaŃiilor financiare anuale este numai de
competenŃa adunării generale ordinare (art. 111 alin. 2 lit. a), tragem concluzia că numai
în cadrul unei astfel de adunări se poate hotărî în acest sens fără a fi menŃionată în pe
ordinea de zi. Un alt argument în acest sens, este modalitatea de redactare a art. 155 care
în privinŃa cvorumului face trimiteri fie la art. 112, fie la art. 115 alin. 1 fără menŃionarea
categoriei adunării, ci doar în funcŃie de persoanele faŃă de care se doreşte a se porni
acŃiunea în răspundere; evitarea menŃionării naturii adunării nu este întâmplătoare, ceea
ce în această privinŃă, trecând peste discuŃiile legate de competenŃele adunărilor, ne
conduce la concluzia că promovarea acŃiunii în răspundere poate fi luată fie în adunarea
ordinară, fie extraordinară cu cvorumul stabilit de art. 112, iar prin excepŃie când acŃiunea
priveşte pe membrii consiliului de supraveghere când cvorumul este cel prevăzut de art.
115 alin. 1 caz în care mandatul acestora încetează de drept (din text rezultă clar că
acŃiunea împotriva membrilor consiliului de supraveghere poate fi pornită şi cu cvorumul
prevăzut de art. 112, dar în acest caz nu le încetează mandatul de drept).
JurisprudenŃă. MenŃionarea explicită în convocator a tuturor punctelor de pe
ordinea de zi. MenŃionarea vagă a verificării răspunderii administratorilor.
Art. 117 din Legea nr. 31/1990 prevede că în convocare trebuie să se arate locul şi
data Ńinerii adunării, precum şi ordinea de zi, menŃionându-se explicit toate problemele
care vor fi dezbătute în adunare.
Convocarea trebuie să indice ordinea de zi a adunării, iar ordinea de zi trebuie să
fie clară şi precisă. Nu sunt permise enunŃuri vagi, precum „probleme diverse”, „chestiuni
variate ”, „eventuale răspunderi”, deoarece acestea sunt în măsură sa scadă interesul
acŃionarilor astfel încât aceştia să renunŃe la a mai participa la adunare.
Convocarea adunării a cărei hotărâre este în discuŃie cuprinde la pct.4 o menŃiune
vagă potrivit căreia se va discuta la adunare verificarea eventualei responsabilităŃi a
administratorului, care era şi acŃionar al societăŃii, şi viitoarea acŃiune a societăŃii în
funcŃie de rezultatul acestor verificări.
Potrivit legii nr. 31/1990 există motive de nulitate absolută dacă sunt încălcate
norme de ordine publică, iar cele mai multe norme care reglementează formarea voinŃei
sociale sunt de ordine publică, ele protejând în acelaşi timp pe acŃionari şi creditul în
general.
În practica judiciară s-a statuat că sunt lovite de nulitate absolută toate hotărârile
luate cu nerespectarea dispoziŃiilor referitoare la convocarea adunărilor prevăzute în art.
117 din Legea nr. 31/1990.
Pentru aceste motive, instanŃa27 consideră că hotărârea atacată este lovită de
nulitate absolută.
Considerăm că soluŃia mai sus pronunŃată este corectă odată ce Adunarea generală
nu a avut pe ordinea de zi analiza situaŃiei financiare a societăŃii, care, după cum am
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văzut este singura situaŃie când nu este necesară convocarea expresă pentru a decide
promovarea acŃiunii în răspunderea administratorilor.
ConŃinutul convocatorului când se fac propuneri de modificare a actului
constitutiv. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului
constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor (art. 117 alin.
7).
Respectarea acestei cerinŃe trebuie realizată pentru informarea corespunzătoare a
acŃionarilor, fără a oferi surprize şi pentru a oferi suportul unor dezbateri în cunoştinŃă de
cauză. Totuşi respectarea acestei condiŃii nu trebuie analizată în mod absolut, ea
reprezentând mai mult o obligaŃie de diligenŃă în sensul atingerii finalităŃii convocării.
Spunem acest lucru, întrucât pe de o parte prezentarea unei variante modificatoare în
convocator nu este obligatorie, acŃionarii în urma dezbaterilor putând modifica conŃinutul
iniŃial al modificării. Mai mult, aşa cum s-a semnalat în doctrină28, există cazuri când
prezentarea unei astfel de modificări nu este posibilă. În acest sens s-a susŃinut că în cazul
propunerii de majorare a capitalului social cu respectarea dreptului de preferinŃă al
acŃionarilor, se impun două adunări: o primă adunare care aprobă majorarea cu o anumită
sumă şi acordă termenul minim de o lună pentru exercitarea dreptului de preferinŃă al
acŃionarilor în scopul de a subscrie; a doua adunare este convocată şi are loc după
expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de preferinŃă, adunare care va hotărî
suma cu care se majorează capitalul social în funcŃie de subscriere, reducerea majorării
propuse, oferirea acŃiunilor spre subscrierea de către public etc. În acest caz, propunerile
de modificare şi completare ale actului constitutiv se vor menŃiona în convocatorul pentru
a doua adunare, căci numai acum se întrezăresc posibilităŃile ce există pentru a definita
majorarea capitalului, aspecte ce urmează a le hotărî adunarea convocată în acest sens.
ConŃinutul convocatorului când se numesc membrii organelor de conducere. În
cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor
consiliului de supraveghere, în convocare se va menŃiona lista cuprinzând informaŃii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcŃia de administrator (art. 117 alin. 6).
Dacă un administrator a dobândit această calitate prin actul constitutiv, revocarea sa
din funcŃie reprezintă o modificare a actului constitutiv, motiv pentru care convocarea
adunării în scopul revocării acestuia trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor29.
Data de referinŃă. DefiniŃie şi funcŃii. Data de referinŃă deşi nu este definită de
Legea nr. 31/1990, totuşi s-a considerat compatibilă30 definiŃia oferită în art. 2 alin. 2 lit. e
din Regulamentul nr. 1/2006 emis de C.N.V.M. pentru aplicarea prevederilor art. 2 din
Legea nr. 297/2004, potrivit căruia data de referinŃă este data calendaristică stabilită de
consiliul de administraŃie al societăŃii, care serveşte la identificarea acŃionarilor care
participă la A.G.A şi votează în cadrul acesteia.
Potrivit art. 123 alin. 2, consiliul de administraŃie, respectiv directoratul, va stabili o
dată de referinŃă pentru acŃionarii îndreptăŃiŃi să fie înştiinŃaŃi şi să voteze în cadrul
adunării generale, dată ce va rămâne valabilă şi în cazul în care adunarea generală este
convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului.
28

Ioan Schiaua, Titus Prescure, op. cit., pag. 353.
Curtea Supremă de JustiŃie, SecŃia comercială, decizia nr. 1990/2002, Revista Română de Dreptul
afacerilor nr. 2/2003, pag. 118.
30
Ioan Schiua, Titus Prescure, op. cit., pag. 367.
29

Data de referinŃă este un element obligatoriu ce trebuie precizat în convocator. Deşi
în doctrină31 s-a exprimat şi punctul de vedere că data de referinŃă nu este un element
obligatoriu, considerăm că în convocator este obligatorie menŃionarea acesteia, iar
eventuala hotărâre a adunării fără respectarea acestei condiŃii atrage nulitatea absolută32;
această sancŃiune, chiar dacă nu este prevăzută expres de Legea nr. 31/1990, totuşi
aceasta se justifică dacă avem în vedere funcŃiile acesteia33.
Rolul datei de referinŃă este de facilita identificarea acŃionarilor care au dreptul de a
participa la adunare şi a celor ce au dreptul să încaseze dividende; instituŃia datei de
referinŃă se justifică având în vedere cesiunile de acŃiuni ce pot îngreuna exercitarea
dreptului de vot în adunare, verificarea înscrierii cesiunilor etc. Rolul datei de referinŃă
este unul practic, asigurând implicit validitatea exprimării votului, întrucât inexistenŃa
unei date de referinŃă ar conduce la o situaŃie de nesiguranŃă asupra votului ce se exprimă
în adunarea generală, odată ce ar putea fi persoane care cesionând acŃiunile după
realizarea convocării nu ar fi fost convocate, astfel că acestea ar putea invoca nulitatea
hotărârii.
MenŃionarea datei de referinŃă în convocator este în interesul acŃionarilor, protejând
prin această înştiinŃare pe acŃionarii care au dreptul să voteze34.
Pe lângă funcŃia de identificare a acŃionarilor, un al doilea scop, foarte important şi
care justifică sancŃiunea nulităŃii, este de a preîntâmpina eventuale cesiuni frauduloase ale
unor acŃionari interesaŃi în direcŃionarea voturilor într-un anumit sens. Vom întâlni în
funcŃie de această dată de referinŃă, persoane care au calitatea de acŃionari la data de
referinŃă, dar ulterior acesteia până la întrunirea A.G.A. pierd această calitate sau
persoane care la data de referinŃă nu aveau calitatea de acŃionari, dar au dobândit-o
ulterior acestei date, fie că este până la termenul de întrunire al adunării generale, fie
ulterior acestuia.
Sfera de aplicare a datei de referinŃă. Punctul de plecare în stabilirea societăŃilor
la care este obligatorie menŃionarea în convocator a datei de referinŃă îl constituie modul
confuz de redactare a art. 123 alin. 2 şi 3, nedistingându-se, în primul rând, între
societăŃile comerciale ce au emis acŃiuni nominative sau acŃiuni la purtător, de unde
rezultă două posibile opinii:
- fie a considera că tocmai nefăcându-se nici o precizare, urmează ca data de
referinŃă să fie obligatorie pentru ambele situaŃii
- fie a considera că interpretarea alin. 2 şi 3 ale art. 123 trebuie făcută prin
raportare la alin., adică Ńinându-se seama de conŃinutul dispoziŃiei normative în
ansamblul ei35
În analiza celui de al doilea punct de vedere, autorii citaŃi reŃin că totuşi modul de
redactare al alin. 3 complică problema, odată ce textul de lege îi vizează pe acŃionarii
înscrişi în evidenŃele societăŃii sau în cele furnizate de registrul independent privat al
acŃionarilor, adică se referă la titularii de acŃiuni nominative; în acest fel s-a instituit un
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regim juridic discriminator pentru titularii de acŃiuni nominative faŃă de cel al titularilor
de acŃiuni la purtător cu consecinŃa încălcării principiului legitimităŃii juridice a
acŃionarilor dintr-o dublă perspectivă: pe de o parte, exercitarea drepturilor de către
titularii de acŃiuni nominativ este subordonată datei de referinŃă, în timp ce titularii
acŃiunilor la purtător numai exercitarea dreptului de vot este condiŃionată de depunerea cu
cinci zile înainte a acŃiunilor, iar pe de altă parte, în alin. 2 se face referire la stabilirea
datei de referinŃă care nu poate depăşi 60 de zile înainte de data adunării generale, în timp
ce alin. 1 stabileşte un termen de doar 5 zile pentru depunerea acŃiunilor la purtător36.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că art. 123 alin. 2 are în vedere doar pe titularii
care deŃin acŃiuni nominative37. Argumentele în sprijinul acestui punct de vedere se
sprijină pe realitatea ce o implică transmisibilitatea celor două tipuri de acŃiuni. Tocmai
pentru că acŃiunile la purtător se transmit prin simpla tradiŃiune a acestora (art. 99),
această categorie nu este supusă (şi nici nu ar putea fi) unor condiŃii de înregistrare, motiv
pentru care aceşti titulari de acŃiuni la purtător au o singură obligaŃie care îi şi face
identificabili: depunerea lor la locurile arătate în convocator. Art. 123 trebuie interpretat
în întregul său, adică în sensul că legiuitorul a dorit reglementarea ambelor situaŃii,
referindu-se în alin. 1 la titularii de acŃiuni la purtător şi în alin. 2 şi 3 la titularii de
acŃiuni nominative. În sprijinul acestei opinii au fost invocate şi dispoziŃiile legislaŃiei
pieŃei de capital privitoare la data de referinŃă, Ńinând cont că pe aceasta se listează doar
acŃiuni nominative, iar această instituŃie este mult mai bine reglementată.
Cui revine obligaŃia stabilirii datei de referinŃă. Art. 123 alin. 2 este explicit în
acest sens, stabilind această obligaŃie în sarcina consiliul de administraŃie, respectiv
directoratul
Prin excepŃie, stabilirea datei de referinŃă nu revine consiliului de administraŃie,
respectiv directoratului, anume când convocarea adunării generale este autorizată de
instanŃă, caz în care aceasta prin încheiere stabileşte şi data de referinŃă (art. 119 alin. 3).
Legat de libertatea administratorilor în a stabili data de referinŃă, în doctrină s-a
susŃinut38, Ńinând cont de importanŃa acesteia, posibilitatea menŃionării în actul constitutiv
a unei clauze în acest sens; suntem de acord că este posibilă includerea unei astfel de
clauze, dacă Ńinem cont că Legea nr. 31/1990 a dat-o în sarcina administratorilor, cu atât
mai mult pot acŃionarii să stabilească o astfel de dată; spre exemplu, ar fi suficientă
menŃionarea unui număr de zile care să se încadreze în limita legală, dar care să fie şi
rezonabil (30 de zile înaintea Ńinerii adunării).
Data de referinŃă trebuie să fie ulterioară publicării. Data de referinŃă astfel
stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului şi nu va depăşi 60 de zile înainte de
data la care adunarea generală este convocată pentru prima oară. Nerespectarea condiŃiei
ca data de referinŃă să fie ulterioară publicării atrage sancŃiunea anulării hotărârii
A.G.A.39.
MenŃiunea ca data de referinŃă să fie ulterioară publicării convocatorului a fost
introdusă prin Legea nr. 441/2006 pentru a se preveni abuzurile din partea
administratorilor, care, îl lipsa acestei dispoziŃii imperative, ar putea exclude de la
36
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participarea la adunare a unor acŃionari în favoarea altora40, odată ce au cunoştinŃă de
cesiunile încheiate;
AcŃionarii îndreptăŃiŃi să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt
cei înscrişi în evidenŃele societăŃii sau în cele furnizate de registrul independent privat al
acŃionarilor, corespunzătoare datei de referinŃă (art. 123 alin. 3). Prin această dispoziŃie
legiuitorul a stabilit clar în funcŃie de data de referinŃă ce persoane au dreptul să-şi
exercite drepturile decurgând din calitatea de acŃionar, astfel că va avea calitate
procesuală activă să formuleze acŃiune în anulare doar cei care deŃin calitatea de acŃionar
la data de referinŃă41.
Cui revine obligaŃia întocmirii ordinii de zi. ObligaŃia întocmirii ordinei de zi
aparŃine persoanelor care au convocat adunarea generală. În cazul în care adunarea este
convocată ca urmare a autorizării instanŃei de judecată, întocmirea ordinei de zi se face
chiar de acesta din urmă prin încheiere conform art. 119 alin. 3.
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