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societăți comerciale - modificări legislative publicate în mai 2020 
Desfășurarea adunărilor generale ale asociaților/acționarilor în contextul stării de urgență 

În data de 8 mai 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 62/2020 pentru reglementarea unor măsuri în 

domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare (denumită în continuare „OUG 62”), 

aplicabilă inclusiv adunărilor generale convocate pe durata stării de urgență, dar care sunt întrunite ulterior încetării 

acestei stări, precum și adunărilor generale convocate și întrunite în primele 2 luni după încetarea stării de urgență. OUG 

are în vedere situația societăților de tip închis și cuprinde o serie de reguli care urmăresc flexibilizarea prevederilor Legii 

nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Principalele aspecte reglementate 

sunt următoarele: 

(a) Posibilitatea desfășurării adunărilor generale cu participarea fizică a acționarilor/asociaților 

OUG 62 nu interzice ținerea unei adunări generale prin prezența fizică a asociaților/acționarilor. În acest caz se 
vor lua toate măsurile pentru respectarea regulilor impuse de autorități pentru prevenirea infectării cu virusul 
SARS-CoV-2.  

(b) Modalități noi de convocare a adunărilor generale ale asociaților/acționarilor 

OUG 62 reglementează convocarea prin „orice mijloace de comunicare la distanță”, care să asigure 
transmiterea textului către asociați/acționari. Această modalitate de convocare este însă condiționată de 
comunicarea în scris de către fiecare acționar/asociat a datelor care pot fi folosite pentru transmiterea 
convocării (adresa poștală, adresă de poștă electronică, numărul de telefax sau alte coordonate la care poate 
primi corespondență).  

(c) Reglementarea adunărilor generale ținute exclusiv prin corespondență, respectiv prin mijloace electronice de 
comunicare la distanță 

Adunările generale ținute exclusiv prin corespondență presupun simpla întocmire a unui proces-verbal al 
adunării de către președintele consiliului de administrație ori administratorul cu puteri de reprezentare, 
respectiv președintele directoratului ori persoana împuternicită de către acesta, împreună cu un secretar 
tehnic. Votul prin corespondență al asociaților/acționarilor se va transmite fie prin scrisoare recomandată, 
poștă sau curier ori scrisoare transmisă pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată 
semnătura electronică. 

În cazul societăților care optează pentru ținerea adunărilor prin mijloace electronice de comunicare directă la 
distanță (de ex: teleconferință sau videoconferință), trebuie îndeplinite mai multe condiții, precum asigurarea 
accesului cât mai facil la conferință, posibilitatea identificării participanților și posibilitatea verificării ulterioare 
a modului în care s-a votat, cu respectarea caracterului secret al votului, acolo unde este reglementat acest tip 
de vot. 
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Sistemul de vot electronic trebuie să permită verificarea ulterioară a modului în care s-a votat. Acest lucru s-ar 
putea realiza fie prin înregistrarea conținutului audio / video al adunării generale, fie prin desfășurarea adunării 
generale prin intermediul unei platforme online care are funcția de a înregistra și prezenta ulterior modalitatea 
în care s-a votat.  

(d) Desfășurarea adunărilor generale ale asociaților/acționarilor deja convocate la intrarea în vigoare a OUG 62 

În cazul adunărilor generale deja convocate la intrarea în vigoare a OUG 62 și care urmează să aibă loc, organul 
statutar competent, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru adunare, trebuie să informeze 
acționarii/asociații cu privire la noul mod de desfășurare a adunării și la modalitățile de exercitare a dreptului 
de vot. Informarea acționarilor/asociaților va trebui făcută cu respectarea exigențelor OUG 62 privind 
convocarea. 

În cazul adunările generale care au avut loc după instituirea stării de urgență și până la intrarea în vigoare a 
OUG 62, aceasta prevede că hotărârile adoptate nu pot fi anulate pentru nerespectarea modalităților de 
desfășurare și exercitare a dreptului de vot, dacă s-au desfășurat cu acordul tuturor acționarilor/asociaților, într-
una dintre modalitățile prevăzute de OUG 62. 

(e) Alte aspecte importante prevăzute de OUG 62 în scopul flexibilizării și simplificării reuniunilor organelor 
statutare: 

 votul prin corespondență, precum și procura, atunci când acționarii/asociații participă prin 
reprezentant la adunările generale, pot fi transmise astfel încât să fie primite de societate până la data 
ținerii ședinței; 

 informațiile și documentele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale se vor 
publica pe pagina de internet a societății sau, pentru societățile care nu dețin o pagina de internet, se 
vor transmite prin poștă electronică asociaților/acționarilor. În plus, acestea pot fi transmise și prin 
poștă ori curier, la cererea acționarilor/asociaților; 

 termenul de întrunire a adunării generale ordinare a acționarilor se prelungește până la data de 31 
iulie 2020; 

 pe durata stării de urgență, participarea la reuniunile organelor colective de administrare, 
supraveghere și/sau ale directoratului, se poate face și prin intermediul mijloacelor de comunicare 
directă la distanță, indiferent de obiectul deciziei. 

 


