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BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 11 mai 2020  

privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

 

I. A fost publicată O.U.G. nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul 

societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare.  

Dispozițiile acesteia sunt aplicabile:  

 adunărilor generale convocate și întrunite după intrarea în vigoare a ordonanței;   

 adunărilor convocate înaintea intrării în vigoare a ordonanței, dar programate a fi 

întrunite la o dată ulterioară instituirii stării de urgență; 

 adunărilor convocate pe durata stării de urgență, dar care sunt întrunite ulterior 

încetării acestei stări; 

 adunărilor generale convocate și întrunite în primele 2 luni după încetarea stării de 

urgență. 

Ordonanța nu vizează, în schimb, societățile aflate sub incidența Legii nr. 24/2017 privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 

 

Printre cele mai importante prevederi sunt următoarele:  

 

1. Termenul de întrunire a adunării generale ordinare anuale a acționarilor
1
 a fost 

prelungit până la data de 31 iulie 2020. Pe perioada acestei prelungiri, consiliul de 

administrație, respectiv directoratul nu este ținut de obligația de convocare a adunării 

generale
2
.  

 

2. Convocarea pe durata stării de urgență a adunărilor generale ale 

acționarilor/asociaților societăților poate avea loc: 

 fie prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre 

ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea 

mai apropiată localitate
3
;  

 fie prin orice mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului 

(adresa poștală, cea de poștă electronică numărul de telefax ori alte coordonate la 

                                                
1 Prevăzut la art. 111 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
2 Prevăzută la art. 15324 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
3 Conform art. 117 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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care se poate primi corespondența cu societatea). Condiția este ca fiecare 

acționar/asociat să comunice/să fi comunicat în scris administratorilor/consiliului de 

administrație/directoratului aceste date. Se prevede că pot fi folosite în acest scop și 

adresele acționarilor/asociaților înscrise în registrul acționarilor/asociaților. Astfel, 

organul statutar competent poate decide să convoace adunarea generală prin 

scrisoare recomandată, prin curier, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, la 

care este atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, prin telefax ori 

prin alte mijloace de comunicare la distanță care asigură transmiterea textului. 

De asemenea, convocarea se publică și pe pagina de internet a societății, dacă 

societatea deține o pagină proprie de internet, precum și, dacă este cazul, pe o pagină 

de internet adresată anumitor tipuri de societăți, și va fi transmisă și prin poșta 

electronică, dacă sunt cunoscute de către societate adresele acționarilor/asociaților.  

 

3. Adunările generale ale acționarilor/asociaților, pe durata stării de urgență, chiar dacă 

actul constitutiv nu prevede sau interzice acest lucru, pot avea loc și prin 

corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. În 

acest caz: 

 organul statutar competent va indica în convocator data și ora adunării, formele de 

participare, modul de desfășurare a adunării generale și de acces al 

acționarilor/asociaților la aceasta, locul unde se transmit procurile, precum și 

modalitățile de exercitare a dreptului de vot; 

 dacă pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află aspecte care necesită 

vot secret
4
, organul statutar care a convocat adunarea generală va asigura ca votul 

acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât 

acelor persoane însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării; 

 nu se aplică regulile care implică prezența fizică a acționarilor/asociaților
5
; 

 directorii și membrii consiliului de administrație sau, după caz, membrii 

directoratului și cei ai consiliului de supraveghere sau administratorul ori 

administratorii nu sunt ținuți de obligația de a participa la adunarea generală a 

acționarilor/asociaților; 

 votul se comunică în modalitățile indicate în convocator, mai exact prin scrisoare 

recomandată, servicii de poștă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe cale 

electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică 

extinsă, astfel încât votul să fie primit de societate până la data ținerii ședinței. 

                                                
4 Conform art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
5 Conform art. 129, art. 131 alin. (1) şi (2) şi art. 195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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 președintele consiliului de administrație, administratorul cu puteri de reprezentare 

sau, după caz, președintele directoratului ori persoana împuternicită de acesta, 

împreună cu, dacă este posibil, un angajat al societății în calitate de secretar tehnic, 

vor întocmi și semna un proces verbal al adunării. 

 

4. Adunarea generală a acționarilor/asociaților poate avea loc prin teleconferință, 

videoconferință sau alte mijloace electronice de comunicare directă la distanță, cu 

respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a 

votului prin corespondență. Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să 

îndeplinească anumite condiții tehnice în vederea desfășurării corespunzătoare a 

adunării. Utilizarea acestor mijloace poate fi condiționată numai de cerințe și 

constrângeri necesare și proporționale realizării obiectivelor privind desfășurarea 

adunării generale. 

 

5. Hotărârea adunării generale, care va cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi 

aprobate, va fi întocmită și semnată olograf sau cu semnătură electronică extinsă de 

președintele consiliului de administrație, administratorul cu puteri de reprezentare ori 

președintele directoratului sau, după caz, persoana împuternicită de acesta. 

 

6. Cu privire la adunările convocate înaintea intrării în vigoare a ordonanței, dar 

programate a avea loc la o dată ulterioară instituirii stării de urgență, 

acționarii/asociații trebuie informați de către organul statutar competent cu cel puțin 5 

zile înainte de data fixată pentru adunare cu privire la modul de desfășurare a adunării și 

modalitățile de exercitare a dreptului de vot. Data și/sau ora sau locul ținerii adunării pot 

fi modificate pentru motive temeinice care țin de împrejurările excepționale ca urmare a 

măsurilor luate de autorități împotriva răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 

existând obligația de a informa acționarii/asociații despre modificări cu cel puțin 5 zile 

înainte de data fixată pentru adunare. Data de referință rămâne aceeași. Buletinele de 

vot și procurile transmise rămân valabile, cu excepția cazului în care se transmit 

buletine și/sau procuri noi. Se prevede expres că aceste modificări nu dau naștere 

obligației de a relua formalitățile de convocare și nu constituie o cauză de nulitate 

a hotărârii. 

Convocarea adunării generale poate fi revocată dacă aceasta nu se poate desfășura, cu 

respectarea măsurilor impuse de autorități pentru prevenirea infectării, la sediul 
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societății sau la localul desemnat
6
, și nu se poate desfășura nici prin modalitățile 

menționate mai sus.  

 

7. Nu pot fi anulate hotărârile adoptate în cadrul adunărilor generale desfășurate după 

instituirea stării de urgență, dar înainte de intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, 

dacă s-au desfășurat, cu acordul tuturor acționarilor/asociaților, în modalitățile 

menționate mai sus. Exercitarea dreptului de vot se prezumă a constitui acord pentru 

desfășurarea în acest mod a adunării generale. 

 

 

II. A fost publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 752/2020 privind completarea 

Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a 

distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura 

prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2. 

 

Prin această modificare au fost exceptate de la aplicarea măsurilor dispuse la art. 1 ale 

ordinului modificat produsele biocide fabricate de către producătorii români sau de 

producătorii statelor UE cu sediul în România, precum și produsele biocide care tranzitează 

teritoriul României, care fac obiectul darului manual sau donației, indiferent de țara de 

destinație a donatarului. 

 

 

 

* 

 

*          * 

 

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare.  

 

Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea în scop informativ și 

nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avocați Markó & Udrea nu 

răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de alt fel decurgând din utilizarea 

informațiilor conținute în prezentul document.  

                                                
6 Conform art. 110 alin. (2) sau art. 195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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