
Drepturile actioonarilor prevazute de Legea 24/2017 si de Regulamentul ASF 5/2018 

 

Extras din L24/2017: 

Art. 92. -(3) 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.  

(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise 
prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.  

(5) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării 
convocării.  

(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a 
adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind 
aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a adunării 
generale a acţionarilor, aşa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea 
termenului prevăzut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să 
desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă. 

 

Extras din Reg 5/2018: 

Art. 189. - Dreptul prevăzut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 poate fi exercitat de acţionarii 
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, oricând în termenul de cel mult 15 
zile prevăzut la art. 92 alin. (5) din legea anterior menţionată, emitentul neputând proceda la reducerea 
acestui termen.  

Art. 190. - (1) Drepturile unui acţionar de a participa la o adunare generală şi de a vota în legătură cu oricare 
dintre acţiunile sale nu sunt condiţionate de depozitarea, transferul sau înregistrarea acestora pe numele 
vreunei persoane fizice sau juridice înainte de adunarea generală.  

(2) Drepturile acţionarilor de a-şi vinde sau de a-şi transfera în alt mod acţiunile, în cursul perioadei dintre 
data de referinţă, astfel cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. g), şi respectiva adunare generală nu sunt supuse 
niciunei restricţii la care nu sunt supuse în alte perioade. 

Art. 193. - Dovedirea calităţii de acţionar poate fi condiţionată numai de cerinţe necesare pentru identificarea 
acţionarilor şi numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu scopul urmărit.  

Art. 194. - (1) Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără 
personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de 
referinţă/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de 



data de referinţă/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar, 
emise de depozitarul central sau de participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care 
furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni 
deţinute; b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la depozitarul 
central/respectivii participanţi.  

(2) Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba 
engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de 
reprezentant legal al acţionarului. Emitentul poate accepta dovada calităţii de reprezentant legal şi în baza 
documentelor considerate relevante de către emitent, prezentate de acţionarul persoană juridică, eliberate 
de registrul comerţului sau de o altă autoritate similară din statul în care acţionarul este înmatriculat, aflate 
în termenul de valabilitate, în cazul în care acţionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului 
informaţii corespunzătoare privind reprezentantul său legal. 

Art. 198. - (1) Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 
generale. Societatea 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 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. 

Art. 200. - (1) Fiecare acţionar înregistrat la data de referinţă are dreptul de a desemna orice altă persoană 
fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele său în cadrul adunării 
generale, cu respectarea prevederilor alin. (3). Reprezentantul se bucură de aceleaşi drepturi de a lua cuvântul 
şi de a pune întrebări în adunarea generală de care s-ar bucura acţionarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea 
fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exerciţiu.  

(2) Cu excepţia condiţiei ca reprezentantul să aibă capacitate de exerciţiu şi a excepţiei prevăzute la alin. (3), 
societăţile nu pot limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanţi.  

(3) Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi 
reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în conformitate cu art. 92 alin. (10)-(13) din Legea nr. 
24/2017.  

(4) Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate 
acestea, dacă un acţionar deţine acţiuni ale unei societăţi în mai multe conturi de valori mobiliare, această 
restricţie nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de 
valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispoziţiilor 
alin. (6). 

(5) Un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi împuterniciţi supleanţi care să îi asigure 
reprezentarea în adunarea generală în cazul în care persoana împuternicită desemnată conform alin. (4) este 
în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi 
împuterniciţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.  



(6) Unui acţionar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta la aceeaşi 
societate.  

(7) Cu excepţia limitărilor admise expres la alin. (1)-(6), societăţile nu pot limita exercitarea drepturilor 
acţionarilor prin intermediul reprezentanţilor în alte scopuri decât acela de a soluţiona potenţialele conflicte 
de interese dintre reprezentant şi acţionarul în al cărui interes trebuie să acţioneze cel dintâi, inclusiv prin 
respectarea prevederilor alin. (8) şi a prevederilor Legii nr. 24/2017.  

(8) Un acţionar dă în cadrul formularului de împuternicire specială instrucţiuni specifice de vot persoanei care 
îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGA. 


