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ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru adoptarea unor măsuri in domeniul societăţilor,
in vederea desfăşurării reuniunilor organelor statuta re

In contextul declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătătii a pandemiel cauzate de răspăndirea noului tip de
coronavirus SARS.CoV-2 şi a afecţiunii cauzate de acesta, COVIO-19,

avănd In vedere dispozitiile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul Romaniei, precum şi
ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgentă pe teritoriul Romaniei,

ţinand seama că după instituirea stării de urgenţă au fost emise, In baza art. 20 iiI. n) din Ordonanţa de urgenţl! a
Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţl!, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, mai multe ordonanţe militare, care au impus, gradual, măsuri de limitare a
circula~ei persoanelor, de distanţare socială şi de restrangere a condiţiilor In care se pot derula acţiuni ce presupun reunirea unor
grupuri de persoane,

avănd In vedere că, potrivit Legii socletă~lor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, in termen
de maximum 5 luni de la data Incheierii exerciţiului financiar, societăţile au,obligatia intrunirii adunării generale ordinare pentru a
decide asupra unor aspecte esentiale pentru funcţionarea lor, precum aprobarea situatiilor financiare anuale şi stabilirea bugetului
de venituri şi cheltuieli, pentru analiza gestiunii consiliului de administraţie şi. dacă este cazul. alegerea sau revocarea membrilor
consiliului de administratie ori de supraveghere ş.a.,

observând că, potrivit Legii nr. 31/1990,.republicată, cu modificările şi completarile ulterioare, desfăşurarea adunărilor
generale prin corespondenţi! este, pentru unele forme de societăţi, limitată sau condiţionată inclusiv de existenţa unor prevederi
in acest sens in actul constitutiv, ..• "

Intrucăt statul are obliga~a de a lua măsuri pentru asigurarea sănătăţii publice a popula~ei şi, in acelaşi limp, de a asigura
condiţiile de manifestare a libertăţii economice şi de a veghea le dezvoltarea economiei româneşti,

avand in vedere că elementele mal sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu
poate fi amanată,

in temeiul art. 115alin. (4) din Constituţia Romăniei, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgentă.

, Art. 1. - (1) Pe durala stării de urgenţă, adunările generaleJ supraveghere, raportul cenzorllor/auditorllor financiari,
ale acţionarilor/asociaţilor societătilor reglementate de Legea propunerea cu privire la 'distribuirea de dividende şi situaţia
societăţilor nr. 31/1990, republlcată, cu modificările' şi "privind dlvldendeledistribuite parţial in cursul anului financiar se
completările ulterioare, pot fi convocate fie prin modalitătile publică pe pagina de intemet a societăţii, dacă aceasta deţine o
prevăzute la art. 117alin. (3) din Legea societătilor nr. 31/1990, pagină proprie de Internet.
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fie prin (2) In cazul in care societatea nu detine o pagină proprie de
orice mijloace de comunicare la distantă, care asigură Internet, Inlom1a1li1eşi documentele prevăzute la alin. (1) se
transmiterea lextului, cu condilia ca fiecare aclionar/asociat să transmit acţionarilor/asocia~lor prin poşta electronică. Dacă nu
comunice/să fi comunicat In scris administratorilor/consiliului de este posibilă transmiterea prin poştă electronică, la cerere, copii
administraţie/directoratului adresa poştală sau, după caz, caa ale acestor documente vor fi transmise acţionarilor/asociaţilor
de poştă electronică, numărul de telelax ori alte coordonate la prin poştă sau curier. Costurile pentru transmiterea
care poate primi coresponden1acu societatea. Pot fi loloslte In documentelor şllnlormaţillor se acoperă de către societate.
acest scop şi adresele acţionarilor/asocla~lorinscrise in registrul (3) Dacă este cazul, acolo unde legea prevede, ordinea de
acţionarilor/asociati1<ir. zi completată cu punctele şi/sau propunerile transmise de
(2) Organul statutar care are competenta de a convoca actionari/asociaţi, prin orice mijloace de comunicare la distanţl!

adunarea generalâ decide modalitatea sau combinaţia de care asigură 'lransmiterea textului, la adresa indicată In
modalităţi de convocare - prin scrisoare' recomandată, prin 'convocator, va fi comunicată Cu Indeplinirea aceloraşi cerinţe
curier, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, la care este • prevăzute pentru convocârea adunării generale.
ataşată sau logic asociată semnătura electronică,extinsă, dacă, c 1 Art.3. ') (1)p'e durata stării de urgenţă, adunările generale
detine, prin telelax ori prin alte mijloace de hoTriu'niliate'J,8'Jale I~<itiilna~iloftasocia\i1orpot avea loc, chiar dacă actul
distanţă care asigură transmiterea textului. Convocarea se constitutiv nu prevede sau interzice, şi prin corespondenţi! sau
publică şi pe pagina de inlemet a societăţii, dacă societatea prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţl!.
de~ne o pagină proprie de internet, precum şi, dacă este cazul, (2) Organul statutar care are competenta de a convoca
pe o pagină de internet adresată anumitor tipuri de socletătl şi adunarea generală va Indica In convocator toate Informaţiile
va fi transmisă şi prin poşta electronică, dacă sunt cunoscute referitoarela data şi ora adunării, formele de participareşi modul
de către societate adresele a~onarilor/asociaţilor. de desfăşurare a adunării generale şi de acces al
Art. 2. - (1) Informaţiile şi documentele vlzănd problemele acţionarilor/asociaţilor la aceasta, locul unde se transmit

Inscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dacă este cazul, sltua~i1e procurile,precum şi modalită~lede exercitare a dreptului de voI.
financiare anuale, raportul anual al consiliului de administra~e, (3) Dacă pe ordinea de zi a adunării generale a a~onarilor
respectiv raportul directoratului şi cal al consiliului de se află aspectecare necesităvot secret conform art. 130alin. (2)
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din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificănle şi (2) Mijloacale electronice de comunicare la distanţă trebuie
completănle ultenoare, organul statutar care are competenţa de să indeplinească condi~ile tehnice necesare pentru a permite:
a convoca adunarea generală va asigura ca votul acţionanlor a) compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau
să fie expnmat pnn mijloace care nu permit deconspirarea mobile de acces, cu un număr căt mal mare de sisteme de
acestuia decAt acelor persoane insărclnate cu numărarea şi operare şi conectarea cu reţele publice fixe sau mobile de
validarea votunlor in cadrul adunăni. comunica~i electronice;
Art. 4. - (1) In cazul adunărllor generale ţinute exclusiv pnn b) Identificarea participan~lor şi participarea efectivă a

corespondenţă, potnvn prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se acestora la şedinţă;
aplica regulile care implică prezenţa fizică a c) transmisiunea continuă şi in timp real a adunăni generale,
a~onanlor/asocia~lor, prevăzute la art. 129, art. 131 alin. (1) şi inregistrarea şi arhivarea acesteia;
(2) şi art. 195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu d) comunicarea bidirecţională in timp real, astfel incat
modificănle şi completănle uUenoare.In acest caz, directorii şi acţionanUasociaţii să se poată adresa de la distanţă adunăni
membrii consiliului de administraţie sau, după caz, membni generale;
directoratului şi cei ai consiliului de supraveghere sau e) exprimarea votului in cursul adunăni generale şi
administratorul on admlnistratoni nu sunt ~nu~de obliga~ade a inregistrarea acestuia;
participa la adunarea generală a a~onanlor/asociaţilor. f) venficarea ultenoară a modului in care s-a votat in
(2)A~onanilAsociaţll comunică votul pnn corespondenţă in adunare.

modalităţile indicate in convocator, şi anume prin scnsoare (3) Utilizarea mijloacelor electronice poate fi condiţionată
recomandată, servicii de poştă sau cuner on pnn scnsoare numai de cennţe şi constrăngeri necesare pentru a asigura
transmisă pe cale electronica, avănd Incorporată, ataşată sau indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi proporţionale
logic asociată semnătura electronica extinsă, astfellncăt votul realizăni acestor obiective.
să fie pnmit de societate pănă la data ţinerii şedinţei. Prevedenle (4) In cazul in care acţionanilasocia~i participă la adunarea
art. 5 alin. (4) se aplică in mod corespunzător. generală prin reprezentant, procurile In original sunt transmise
(3) Preşedintele consiliului - de administraţie on' sau depuse la locul Indicat In convocare, prin scrisoare

administratorul cu. puteri de reprezentare sau, după /caz,' recomandatăsau servicii de poştăon curier, respectiv prin poşta
preşedintele directoratului on perSoanaimputemicită de acesta. electronica' In situaţia procurilor semnate cu semnătură
in cazul in care preşedintele sau administratorul ori preşedintele. electronică extinsă, astfel InCâtsă fie pnmlte de societate pănă
directoratulul se află in imposibilitatea de a-şi Indeplini fun~a, la data ţineril şedinţei. I
impreună cu, acolo unde este posibil, un angajat al societăţii (5) Pr~şedintele c:onslliului de administraţie on
desemnat de preşedintele consiliului de administraţie sau de ."dmlnlstrato,rul. cu puten. de reprezentare _sau, după caz,
administrator on de preşediritele directoratulul in calitate de ,-preşedintele d"ectoratuIUisau. persoana Im~utemlCItă de

. . . acesta, In cazul in care preşedintele sau administratorul on
secreta~_tehmcvor in~oc~, ŞI vor semna un proces-verbal al preşedintele dlrectoratului se află in Imposibilitatea de a-şi
adunăm In care se va indica: • d r' f r c . d ă ca ntant Ilegal
a) indeplinirea formalităţilor de convocare conform prezentei ;~p~~~~'ă:~ ~':;"I~r~n~~eŞ~;e~~Sibil.~nr:~~::r ale~ potrivii

ordonanţe d~ urgenţă; . actului constitutiv on, In lipsă, un angajat desemnat de
b) deCIZia organ.ului statutar .care are competenţa de. preşedinteleconsiliului de administra~eori de administrator sau,

convo?are. a edun.ăm generale pnvlnd organizarea adunăm după caz, de preşedintele directoratului in calitate de secretar
exclUSIVpnn vot pnn corespond~nţă:... .lehnlc intOCmescun proces-verbal al adunăni In care se indică:
c) numărul total de acţl~n~rr/a$~Claţlca~e.şl-au co~unlcat.-- "a) lri-deplinlreaformalităţilor de corivocare, Potrivit prezentei

votul, numărul total de aCţl~m/~ărţl sociale ŞI dreptun de V?t 'ordonanţe de urgenţă; ( - '. •• ' /
pentru care s-a expnmat In mod val~bll votul prrn b) decizia, organului statutar competent să convoace
corespondenţă; adunarea pnvlndorganizareaacesteia pnn mijloace electronice;
~) indepli.nlrea/neindeplinirea cerinţelor de cvorum, exclusiv cl cvorumul de prezenţă la deschiderea adunăni de catre

potriVitvotunl.orpnn corespondenţă; preşedinte sau reprezentant, după caz, şi la adoptarea fiecărei
e) hotărărrle adoptate ŞInumărul de votuli expnmate pentru hotărări in adunare. cu luarea in considerare inclusiv a votunlor

fiecare opţiune de vot aferente fiecărui punct al ordinIIde zi care comunicate pnn corespondenţă;
este supus volului şi, după caz, modul in care acţionanilasoclaţil d) dezbatelile din adunare;
au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi; e)J:!otărările,adoptateşi numărul de votun exprimate pentru
f) a~onanilasociaţii care au votat contra unofllrolErâ'n;Şf9,1ii5titcl,,'el~ţ(u\'M{9Ivot a fiecărui punct al ordinii de zi care este

solicitat menţionarea opoziţiei lor in procesul-verbal. supus votului şi, după caz, modul in care a~onariilasocia~i au
(4) Imputernicirea prevăzută la alin. (3) poata fi transmisă de votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;

preşedinteleconsiliului de administra~eon de administrator sau, f) a~onanUasoclaţii care au votat contra unor hotărăn şi au
după caz, de preşedintele directoratului prin once mijloc de solicitatsă se menponezeaceasta in procesu~verbalal adunăl1i.
comunicare care asigură comunicarea textuluI. Art. 6. - Preşedintele consiliului de administraţie sau
Art. 5. - (1) Adunarea generală a acţionanlor/asociaţilor administratorul cu puten de reprezentare on preşedintele

poate fi ~nută prin mijloace electronice de comunicare directă la directoratului sau, după caz, persoana imputemicită de acesta,
distanţă, precum teleconfennţa sau videoconfennţa, cu in cazul in care preşedintelesau administratorul on preşedintele
respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, şi a directoratului se află in imposibilitatea de a-şi indeplini funcţia,
dreptului de exercitare a votului pnn corespondenţă. vor intocmi şi vor semna cu semnătură olografă sau cu



6 MONITORUL OFICIALAL ROMÂNIEI, PARTEA 1,Nr. 37218.V.2020

Cootrasemoează'
Ministrul justlliei,

Marian Călălln Predoiu
Ministrul finanţelor publice,

Vasile-Florin Cilu
Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,

Virgil-Daniel Popescu

semnătulii electronică extinsă holărărea adunării generale a exercitarea dreptului de vot se prezumă a consUlulacord pentru
acţionarilor/asociaţilor care va cuprinde toate punctele de pe desfăşurarea in acest mod a adunării generale a acţionarilor.
ordinea de zi aprobate in cadrul adunării generale. Art. 9. - Prevederile art. l-a se aplică in mod
Art. 7. - (1) Prevederileart. 2-6 sunt aplicabile şi adunărilor corespunzător şi adunărilor de~nătorilorde obligaţiuni.

'generale ale acţionarilor/asociaţilor convocate anterior intrării in; Art. 10. - (1) Pe durata stării de urgenţă, participarea la
,vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar pentru carE; ,reuniunile organelor colecfive de administrare, supraveghere
ţinerea şedinţei este stabllilă pentru o dală ulterioară instltuirii, şI/sau ale dlrectoratulul societăţilor reglementate de Legea
stării de urgenţă. nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările
(2) In situaţia prevăzută la alin. (1), organul statularcare are ulterioare, se poate face şi prin Intermediul mijloacelor de

competenţa de convocare a adunării generale va informa comunicare directă la distanţă, indiferent de obiectul deciziei.
acţionarii/asoclaţii, potrivit art. 1, cu cel puţin 5 zile inainte de (2) Mijloacele de comunicare direclă la distanţă trebuie să
data fixată pentru adunare, cu privire la modul de desfăşurare a indeplinească condiţiile tehnice pentru:
adunării şi la modalităţile de exercitare a dreptului de vot. a) idenUficareaparficipanţilor;
(3) Dacă există motive temeinice care ţin de imprejuliirile b) parficiparea efecfivă la reuniune a celor convoca~;

excepţionale ca urmare a măsurilor luate de autorilă~ impotriva c) retransmiterea delibeliirilor in mod conUnuu.
răspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, organul stalutar care (3) Organul statutar care are competenţa de convocare va
are competenţa de convocare a adunării generale poate alege modalitatea de participare la şedinţă şi de exercitare a
modificadata şI/sauora sau locul ~neriiadunării, Informăndu-1pe dreptului de vot, astfel incat să se asigure colegialitatea
ac~onarilasociaţi cu cel pu~n 5 zile inainte de data fixală pentru deliberării.Acesta are obligaţia de a-i Informape ceilalţi membri,
adunare, potrivit art. 1, despre noua dată şilsau oră sau noullce prin orice mijloc care asigură transmiterea textului, despre
de ţinere a şedinţei, precum şi despre modalitatea de modalitatea de participare la reuniune şi de exercitare a
desfăşurare a adunării şi de exercitare a dreptului de vot. Data dreptului de vot. Informarease poate face direct prin convocare.
de referinţă rămăne aceeaşI. Buletinele de vot şi procurile .Art. 11. ~ (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă
transmise rămăn valabile, cu excep~acazului in care se transmit sunt aplicabile şi adunărilor generale convocate pe durata slăril
buletine şilsau procuri nOi., (-. f - -, ( '" \ /~. de urgenţă, dar care sunt intrunite ulterior incetării acestei slări, •
(4) Modificarea datei: orei, locului adunării sau a modalităţii', precum şi adunărilor generale convocate şi intrunite in primele

de desfăşurare şi exeicitare a dreptului. de :vot nu :dă naştere i 2 luni după incetarea slării de urgenţă. f '..'
obligaţiei de a relua formalilăţile de convocare şi nu constituie o, f (2) Dispozl~i1ealin. (1) se aplica şi adunărilor de~nătorilor de
cauză de nulitate a ~otărăriI. I 1 1 I 1 I I I .- obligeţiuni. 1 Il! : I I I
(5) Daca adunarea Igenerală a acţlonarilor/asoclaţllor (3) Prevederile art. ,10 se aplică şi reuniunilor organelor

convocată anterior Intrarii in vigoare 'a prezentei ordonanţe de colective'de administrare, supraveghereşilsau ale directoratului
urgenţă nu se poaţe desfăşura iri,COnd!ţlile~rt. ~5 ~oriPotrivu./care au loc i~ primei!,30 ~ zjle după !ncetarea stării de urgenţă.
art. 110 alin. (2) sau art.195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,::; Art. 12. -(1) Se prelungeştetermenul de intrunire a adunării
republicată, cu modificările 'şi eompletările ulteriOare; in acest acţionarilor'prevăzut la art. 111'alin. (1j"din Legea nr. 31/1990,
ultim caz cu respectarea măsurilor Impuse de autorităţi pentru republicată, cu modificările şi completările ulterioare. pănă la
prevenirea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, organul data de 31 iulie 2020.
statutar care are competenta de convocare a adunării generale (2) Pe perioada prelungirii prevăzute la alin. (1), consiliul de
poate revoca convocarea adunării. _ administraţie, respectiv directoratul nu este ţinut de obligaţia de
Art. 8. - -In ' cazul adunărilor generale ale convoCarea adunării generale, prevăzută la art. 15324alin. (1)

acţionarilor/asociaţilor desfăşurate după instituirea stării de din Legeă nr. 31/1990, republlcată, cu modificarile şi
,urgenţă, dar inainte de intrarea in vigOa':8a prezenteiordonanţe 'COmpletările ulterioare. /;,", r- ~/ "\
.de urgenţă, hotărările adoptate'nu pol' fi anulate pentru,! Art.\13.'- Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu
,nerespectarea modalităţilor de desfăşurare: şi exercitare il .' sunt aplicabileSocietăţilor aliate sub inCidenţaLegii nr. 24/2017
dreptului de vot, dacă s-au desfăşurat,. cu acOrdul tuturor,' privind emUenţiide instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
, acţionarilor/asociaţilor, in modalilătile prevăzute de preient~ I !lrt. ';14.:- !"reved~rile 'pre~entei o'rdonanţe de urgenţă se
. ordonanţă de urgentă, iar dreptul de voi a fost exercitat in una completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicală, cu
dintre modalităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de 'urgentă.' 'modificările şi eompletările 'ulterioare. ', , ,. J \ \' ( , , , I ' . , I ' \ .

, \'" , ',.' / PRIM-MINISTRU' ", ". '
. ,'~ ." , ',- / LUDOVIC ORBAN' ,
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Bucureşti, 7 mai 2020.
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