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Abstract

The general assembly of the share-holders’ is the society’s leading and 
decisional body, by means of which it is assured every share-holder’s participation 
to the social life. The possibility of the share-holders to participate in the social life 
was specifically regularized by the legislator, so that the right of a share-holder to 
participate in the assemblies was qualified as an intangible right. On these 
grounds, that is the share-holders’ protection, but also for the expressed vote to be 
a free one, the dispositions of the Law no. 31/1990 concerning the general 
assembly are imperious,  being expressly foreseen those specific cases when the 
share-holders can derogate.The free expression of the share-holders’ will aims the 
formation of the society’s will, so that the latter is the result of the individual will 
of the share-holders. The social will is being formed as a result of the debates that 
take place, with the observance of the conditions of convocation and deployment 
settled by law or by constitutive act 

Key words: location, reference date, meeting term, meetig order, 
convocation

Cuvinte cheie: loca ie, dat  de referin , termenul de întâlnire, ordinea de 
zi, convocare

1. Locul inerii adun rii. Convocarea va cuprinde locul i data inerii 
adun rii1, precum i ordinea de zi, cu men ionarea explicit  a tuturor problemelor 
care vor face obiectul dezbaterilor adun rii. Nu exist  nici un impediment legal ca 
adunarea general  ordinar i adunarea general  extraordinar  s  fie convocate în 
aceea i zi i în acela i loc2, îns  trebuie stabilite ore diferite pentru a permite o 
bun  desf urare a adun rilor i a permite tuturor ac ionarilor s - i exercite dreptul 
la vot; a stabili aceea i or  pentru ambele hot râri ar face imposibil  desf urarea 
coerent  a adun rilor inând cont de atribu iile fiec reia, dar ar constitui i un 
impediment pentru anumi i ac ionari, cum este cazul ac iunilor grevate de de un 
drept de uzufruct (art. 124 alin. 1 din Legea nr. 31/19903) când dreptul de vot 
conferit de aceste ac iuni apar ine uzufructuarului în adun rile generale ordinare i
nudului proprietar în adun rile generale extraordinare. 

Prin locul inerii adun rii se în elege localitatea i nu loca ia. Localitatea în 
care este convocat  adunarea trebuie s  fie cea a sediului societ ii, hot rârea luat

* Autorul este cadru didactic la Facultatea de Drept i tiin e Administrative a Universit ii din 
Craiova
1 C.S.J., sec ia comercial , decizia nr. 798/1996, în Buletinul Jurispruden ei, Culegere de decizii pe 
anul 1996, Editura Proema, 1997, p. 232. 
2 Curtea de Apel Pite ti, decizia nr. 10/R/C/2003, în Pandectele Române, nr. 6/2003, p. 96. 
3 Pentru a evita repet rile inutile, orice referire la un articol f r  a se indica legea trebuie în eles ca 
f când parte din Legea nr. 31/990 privind societ ile comerciale. 
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în urma convoc rii în alt  localitate fiind lovit  de nulitate absolut 4.  O anumit
loca ie pentru desf urarea adun rii poate fi prev zut  expres în convocator; nu 
este necesar ca posibilitatea convoc rii s  fie expres prev zut  în actul constitutiv, 
iar lipsa unei astfel de clauze din actului constitutiv s  atrag  nulitatea absolut  a 
hot rârii A.G.A.; important este ca în convocator s  fie men ionat   adresa corect
unde urmeaz  a se desf ura A.G.A.; prin convocarea în alt  loca ie decât cea a 
sediului nu trebuie s  se urm reasc  împiedicarea particip rii unor ac ionari sau 
indicarea necorespunz toare a adresei loca iei s  fie ambigu ; astfel de aspecte 
urmeaz  a fi apreciate de instan a de judecat  ori de câte ori un ac ionar lips
formuleaz   o ac iune în anulare invocând astfel de motive ; cu toate acestea, nu 
este nici un impediment legal în a se considera legal  convocarea i desf urarea 
unei adun ri, spre exemplu, la domiciliul unui administrator, în lipsa unui spa iu 
adecvat la sediul societ ii i f r  ca prin aceasta s  se îngreuneze ori împiedice 
accesul la adunare; deci, nu este anulabil  o hot râre A.G.A. doar pe motiv c
aceasta a fost convocat  la domiciliul unui administrator dac  adresa a fost 
men ionat  în convocator5.

Dac  în convocator nu se prevede o anumit  loca ie, se prezum  c  adunarea 
se va desf ura la sediul societ ii, adic  la adresa men ionat  în registrul 
comer ului. Dac  în convocator se prevede expres c  adunarea este convocat  la 
sediul societ ii, nu mai este necesar  men ionarea adresei, prezumându-se c
ac ionarii cunosc adresa la care societatea î i are sediul social. Prin sediul societ ii
se în elege sediul social i nu sediul principal. 

2. Termenul de întrunire. Data inerii adun rii presupune men ionarea
expres  a zilei i orei la care începe adunarea. Termenul de întrunire în nici un caz 
nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convoc rii în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a (art. 1171 alin. 2). Acest termen este de ordine public 6,
ac ionarii neputând s  prevad  un termen mai mic de 30 zile; termenul poate fi mai 
mare, odat  ce textul de lege prevede c  „nu poate fi mai mic de 30 de zile”, astfel 
c  spre exemplu, administratorii la momentul convoc rii pot stabili un termen mai 
mare pentru a facilita realizarea convoc rii i, mai mult, chiar ac ionarii pot stabili 
în actul constitutiv un termen mai mare decât cel legal. 

Convocarea adun rii generale cu nerespectarea termenului de 30 de zile 
atrage nulitatea hot rârii astfel adoptat 7. Observ m c  prin modific rile aduse 
Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006 a stabilit termenul minim de 30 de zile 
doar în leg tur  cu publicarea în Monitorul Oficial, f r  a se face nici o trimitere la 

4 Este exceptat cazul în care hot rârea este luat  în alt  localitate de c tre to i ac ionarii; nu trebuie ca 
to i ac ionarii s  fi fost de acord cu cele aflate pe ordinea de zi, ci important este ca nici un ac ionar s
nu fi contestat c  adunarea se ine în alt  localitate.  
5 I.L. Georgescu, Drept comercial român, Editura All Beck, Bucure ti, 2002, vol. II, p. 316. 
6 Curtea Suprem  de Justi ie, Sec ia comercial , decizia nr. 3423/2001, în Pandectele Române nr. 
5/2002, p. 43. 
7 Tribunalul Bucure ti, Sec ia comercial , sentin a nr. 12746/2003 i nr. 1191/2005, în Cristina Cucu, 
Marilena-Veronica Gavri , C t lin-Gabriel B doiu, Cristian Haranga, Legea societ ilor comerciale 
nr. 31/1990, Editura Hamangiu, Bucure ti, 2007, p. 221. 
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publicarea convoc rii într-un ziar local. În vechea formularea a Legii nr. 31/1990, 
art. 117 alin. 2 prevedea c  „termenul de întrunire în nici un caz nu poate fi mai 
mic de 15 zile de la publicarea convoc rii”, astfel c  se considera în cazul în care 
convocarea în Monitorul Oficial nu era în aceea i zi cu cea din ziarul local, 
termenul de 15 zile se calcula de la data la care a fost publicat  ultima convocare; 
de altfel, aceast  interpretare a fost agreat i în doctrina interbelic 8

Credem c  nici formularea actual  nu este potrivit , întrucât d  posibilitatea 
ca publicarea în ziarul local s  se fac  doar cu câteva zile înainte de termenul de 
întrunire. Or, scopul public rii convoc rii i într-un ziar local este de a asigura o 
real  informare a ac ionarilor societ ii i de a oferi posibilitatea de a participa i
preg ti pentru respectiva adunare. În actuala formulare nu credem c  eventuala 
publicare a convoc rii în ziarul local cu 2-3 zile înaintea termenului de întrunire va 
atrage nulitatea hot rârii. O corect  informare a ac ionarilor ar fi fost deplin  dac
s-ar fi prev zut c  termenul de 30 de zile se calculeaz  de la data public rii în 
Monitorul Oficial i într-un ziar de larg  r spândire din localitatea în care se afl
sediul societ ii sau din cea mai apropiat  localitate. 

Cât prive te publicarea în Monitorul Oficial se va avea în vedere data 
înscris  în respectivul num r, de i data distribuirii sau punerii în vânzare este 
ulterioar . M rindu-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 odat  ce 
tip rirea i distribuirea Monitorului Oficial conducea la pierdea câtorva zile 
importante, astfel c  nu se oferea o informare corect  a ac ionarilor.

Cu privire la respectarea termenului de întrunire care în nici un caz nu poate 
fi mai mic de 30 zile de la publicarea convoc rii în Monitorul Oficial al României, 
se mai impun dou  preciz ri; astfel, pe de o parte, în cazul adun rilor ordinare se 
va avea în vedere ca respectarea acestui termen s  fie în concordan  cu termenul 
maxim de 5 luni de la încheierea exerci iului financiar prev zut de art. 111 alin. 1; 
pe de alt  parte, în cazul special prev zut de art. 119 când la cererea ac ionarilor
reprezentând cel pu in 5% consiliul de administra ie, respectiv directoratul, se vor 
respecta termenele stabilite în alin. 2 al articolului citat, respectiv adunarea 
general  va fi convocat  în termen de cel mult 30 de zile i se va întruni în cel mult 
60 de zile de la data primirii cererii. 

Tot în leg tur  cu modul de redactare a art. 117 alin. 2, s-a sus inut în 
doctrin 9 c  termenul de 30 de zile constituie un reper al începerii curgerii 
termenului de întrunire doar când se utilizeaz  metoda de convocare prin dubla 
publicitate, anume Monitorul oficial i prin ziar, fiind exclus  prin ipotez  în 
celelalte metode de convocare. De i aceast  opinie este just  dac  analiz m într-un 
mod riguros textul de lege, îns  nu tem s  o împ rt im dac  avem în vedere 
finalitatea convoc rii, astfel c , a considera în cazul convoc rii prin scrisoare 
recomandat , un termen de 5-10 zile ar fi suficient, însemn  a altera mecanismul 
realiz rii voin ei sociale; elementul de surprindere pentru ac ionari trebuie eliminat, 

8 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 316. 
9 Ioan Schiaua, Titus Prescure, Legea societ ilor comerciale nr. 31/1990. Analize i comentarii pe 
articole, Editura Hamangiu, p. 351. 
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astfel încât to i ac ionarii s  aib  un timp suficient pentru a- i exprima votul; 
termenul trebuie s  fie unul generos tocmai pentru c  acesta trebuie s  fie suficient 
pentru oricare dintre ac ionari, indiferent de domiciliul acestora, de complexitatea 
adun rii care poate impune o informare mai am nun it , a evit rii situa iilor când 
ac ionarul nu se poate prezenta i trebuie s  mandateze om alt  persoan  etc, toate 
acestea fiind motive s  consider m c  termenul de 30 de zile se va aplica i când 
adunarea se convoac  prin celelalte metode.  

În sus inerea punctului nostru de vedere este i art. 117 alin. 4 care prevede 
un termen de 30 de zile, dar a c rui aplicare s-a interpretat10 restrictiv doar la 
comunicarea prin po ta electronic ; consider m nepotrivit  aceast  interpretare 
întrucât pe de o parte acest art. 117 alin. 4 reglementeaz  singurele excep ii de 
convocare (scrisoare simpl i scrisoare electronic ), astfel c  partea final  a 
textului ce se refer  la termenul de expediere i adres  prive te ambele cazuri 
vizate de text, iar pe de alt  parte a interpreta restrictiv (aplicabilitatea doar la 
scrisoarea electronic ) este, a a cum re in chiar autorii cita i, în contradic ie cu 
aspectul tehnic, specific metodei, odat  ce comunicarea prin e-mail este aproape 
instantanee.

3. Termenul de întrunire poate fi mai mic de 30 de zile. Întrebarea care se 
pune este aceea dac , în anumite situa ii i justificat de formularea textelor de lege, 
este posibil ca termenul de întrunire s  fie mai mic decât cel de 30 de zile stabilit 
de art. 117. Cu titlu de exemplu, cit m dispozi iile art. 1372 care prev d c  în caz 
de vacan  a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de 
administra ie procedeaz  la numirea unor administratori provizorii, iar dac  aceast
situa ie determin  sc derea num rului administratorilor sub minimul legal, 
administratorii r ma i convoac  de îndat  adunarea general  ordinar  a ac ionarilor
pentru a completa num rul de membri ai consiliului de administra ie. Observ m c
administratorii r ma i de îndat  trebuie s  convoace adunarea tocmai pentru a 
completa num rul administratorilor. Dup  cum s-a remarcat i în doctrin 11

indiferent de formularea legiuitorului, termenul de 30 de zile este un termen 
imperativ, iar în textul citat ca exemplu, legiuitorul nu a prev zut c  de îndat  se 
întrune te adunarea, ci de îndat  administratorul trebuie s  convoace adunarea. 

4. Termenul de întrunire pentru ce-a de a doua adunare. În în tiin area 
pentru prima adunare general  se va putea fixa ziua i ora pentru cea de-a doua 
adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ine. Îns , legiuitorul a stabilit o singur
restric ie în sensul ca a doua adunare general  s  nu se poate întruni în chiar ziua 
fixat  pentru prima adunare; restric ia este just , c ci odat  ce nu s-a realizat 
cvorumul necesar la o anumit  or  este pu in probabil a se realiza dup  câteva ore 
sau dac  s-ar realiza s-ar na te suspiciuni, iar scopul adun rii este de a se cristaliza 
voin a societ ii într-un proces firesc, f r  vreo for are inutil ; plecând de la acest 
scop al adun rii, ne întreb m în caz de stabilire a celei de a doua adun ri în ziua 
imediat urm toare, ne îndep rt m de idealul materializ rii unei voin e cât mai clare 
a societ ii; acest interval de o singur  zi este suficient pentru a înl tura impasul 

10 Ibidem, p. 351-352. 
11 Ioan Schiua, Titus Prescure, op.cit.,  p. 422. 
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realiz rii cvorumului la prima adunare. Cu privire la aceste aspecte, dac  ini ial
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 fixat  pentru prima convocare, ulterior prin 
Legea din 7 octombrie 1939 articolul citat a fost modificat în sensul c  singura 
restric ie era ca ce-a de a doua convocare s  nu fie chiar în ziua primei convoc ri; 
observ m c  aceast  ultim  solu ie a fost re inut  de legiuitor i la redactarea Legii 
nr. 31/1990; cu toate acestea, nu exist  nici o restric ie ca ac ionarii s  prevad  în 
actul constitutiv un termen mai mare pentru ce-a de doua adunare. În fine, dac
ziua pentru a doua adunare general  nu este men ionat  în în tiin area publicat
pentru prima adunare, termenul prev zut la art. 117 va putea fi redus la 8 zile.
 5. Ordinea de zi. Con inut. Obligatoriu în convocator trebuie prev zut
ordinea de zi cu men ionarea expres  a tuturor problemelor, astfel încât ac ionarii
s  poat  s  se preg teasc , s  se informeze pentru a vota în cuno tin  de cauz ,
evitându-se surprizele i facilitându-se ac ionarilor o informare corect . Hot rârea
adoptat  cu privire la o problem  ce nu a fost men ionat  în convocator este nul 12.
Chiar textul art. 117 alin. 6 precizeaz  expres cu men ionarea tuturor problemelor, 
astfel c  nu este suficient  o simpl  enumerare, ci, în func ie de circumstan e, se 
impune o explicare rezonabil  a problemelor ce vor fi supuse dezbaterii13 tocmai 
pentru a se informa în mod corespunz tor ac ionarii14. Trebuie s  se evite formul ri
generice, cum ar fi spre exemplu „diverse” sau „probleme diverse”, acestea 
neinformând sub nici un aspect ceea ce urmeaz  a se decide, iar scopul lor este 
doar „s  adoarm  con tiin a ac ionarilor, îndemânu-i s  renun e a lua parte la 
adunare sau s  nu se preg teasc , s  nu se documenteze”15. Nu este suficient ca în 
convocator s  se prevad  natura adun rii, f r  a se indica ordinea de zi, 
considerându-se c  aceasta rezult  din dispozi iile legale ce regleemnteaz
respectiva adunare; deci, simpla ar tare a naturii adun rii nu este suficient  pentru 
a determina ordinea de zi16.

6. Jurispruden . Men ionarea în convocator a unor probleme 
„diverse”. Momentul la care se verific  legalitatea motivelor de nulitate. 
Litigiul dedus judec ii are drept obiect cererea de anulare a hot rârii A.G.A. din 
31 august 2004 luat  cu înc lcarea dispozi iilor imperative ale Legii nr. 31/1990. În 
spe 17 nu are relevan  sub aspectul verific rii validit ii hot rârii adoptate, 
împrejurarea c , ulterior promov rii cererii în justi ie, problemele ce au constituit 
obiectul controlului judec toresc, nu mai sunt în fiin  sau s-au finalizat, instan a
fiind sesizat  cu verificarea valabilit ii hot rârii în raport de dispozi iile legale 
invocate la momentul promov rii cererii introductive. 

12 Tribunalul Bucure ti, Sec ia comercial , sentin a 1063/2005 i decizia nr. 1063/2005, în Cristina 
Cucu, Marilena-Veronica Gavri , C t lin-Gabnriel B doiu, Cristian Haraga, op. cit., p. 223-224 
13 Curtea Suprem  de Justi ie, Sec ia comercial , decizia nr. 2685/2002, R.D.C. nr. 7-8/2002, p. 342. 
14 Sorin David, St. D. C rpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societ ilor 
comerciale.Comentariu pe articole, Edi ia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2006, p. 357. 
15 I.L. Georgescu, op. cit., p. 330. 
16 Ibidem, p. 331. 
17 Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, Sec ia comercial , decizia nr. 5910/9decembrie 2005 
(www.iccj.ro/cautare.php?id=28130).
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 În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, convocarea 
adun rii generale a ac ionarilor la societ ile pe ac iuni trebuie s  cuprind  data i
locul inerii adun rii, ordinea de zi, cu men ionarea explicit  a tuturor problemelor 
ce vor face obiectul dezbaterilor. În mod corect instan a de apel a re inut c  ordinea 
de zi, inclus  în convocator, trebuie s  con in  men iuni clare, explicite, cu privire 
la problemele supuse dezbaterii ac ionarilor, pentru ca ace tia s  poat  fi în m sur
s  ia cuno tin  de acestea în a a fel încât votul s  fie fundamentat. Din economia 
normei legale invocate, rezult  f r  putin  de t gad , c  aceasta are un caracter 
imperativ a c rei sanc iune, fa  de termenii folosi i este nulitatea absolut . Potrivit 
procesului-verbal al edin ei din 31 august 2004, la pct. 3 – „diverse” – a fost 
validat  participarea la licita ie în vederea dobândirii unor active de pe platforma 
T.M.,  deschiderea unui punct de lucru i împuternicirea consiliului de 
administra ie s  întreprind  m surile legale în acest sens. Dispozi iile art. 8 alin. 1 
din Legea nr. 31/1990 prev d clauzele obligatorii ale actului constitutiv, între care 
se afl i cele sus-men ionate, astfel încât modificarea acestora trebuie realizat  în 
condi iile cerute de lege pentru modificarea actului constitutiv.  

7. Modificarea ordinii de zi cu ocazia întrunirii A.G.A. Odat  f cut
public  ordinea de zi, ea nu mai poate fi retras  indiferent de justificare18. Nu ne 
referim la excep ia i condi iile art. 1171,c ci în acest caz este vorba de 
introducerea unor puncte de noi la cererea ac ionarilor, deci nu prive te situa ia
care vrem s-a analiz m anume dac  ini iatorii convoc rii pot ei reveni asupra 
convoc rii sau schimb rii punctelor de pe ordinea de zi. Din aceast  perspectiv  s-a 
considerat c  nu poate fi retras , îns  a fost exprimat i un punct de vedere 
contrar19 în sensul c , în cazuri excep ionale, cei care au convocat adunarea pot 
modifica ordinea de zi, dar numai dac  public  o nou  convocare, cu o alt  dat  a 
inerii adun rii; nu suntem de acord cu o astfel de opinie, întrucât nestabilindu-se 

nici o limit , reconvocarea poate conduce la situa ii abuzive sau la crearea unei 
situa ii neserioase care conduce la un dezinteres al ac ionarilor; un alt argument 
este acela c  prin modificarea adus  de Legea nr. 441/2006 a fost reglementat
expres modalitatea de introducere a unor noi puncte de pe ordinea de zi (art. 1171)20

Dac  din dezbateri reiese necesitatea supunerii la vot a altor aspecte, 
adunarea poate include pe ordinea de zi acea problem i s  o voteze21; în doctrin
s-au formulat i opinii contrare22 în sensul c  nu se pot include puncte noi pe 
ordinea de zi; este adev rat c  o astfel de opinie se justific  prin respectarea 
dreptului la informare al ac ionarilor care pot participa sau nu la adunare, îns  a ne 
însu i aceast  opinie extrem  înseamn  a nega calitatea de organ suprem de decizie 
al societ ii care poate, cu respectarea cvorumului stabilit de lege, s  hot rasc
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 c  nu pot fi adoptate hot râri asupra unor puncte de pe ordinea 

18 I.L. Georgescu, op. cit., Vol. II, p. 396.  
19 Sorin David, în op. cit., p. 358. 
20 De precizat c  opinia respectiv  a fost formulat  anterior Legii nr. 441/2006. 
21 În acela i sens Sorin David, în op. cit., p. 358. 
22 În sens contrar a se vedea I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 393. 
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de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozi iile art. 117 i art. 1171, cu 
excep ia cazului în care to i ac ionarii au fost prezen i sau reprezenta i în adunare i
nici unul dintre ace tia nu s-a opus sau nu a contestat aceast  hot râre. Practic, 
legiuitorul a stabilit imperativ un singur caz anume cel al adun rii totalitare, întâlnit 
în pu ine situa ii. Totu i, aplicarea acestui text credem c  prive te doar acele puncte 
de pe ordinea de zi ce influen eaz  structura societ ii i nu se justific  a refuza 
orice discu ie pentru c  exist  acest text de lege; a aplica acest articol, înseamn
crea o piedic  în a vedea în adunarea general  un for ce direc ioneaz  activitatea 
societ ii, a crea o umbrel  la ad postul c reia în mod abuziv unele persoane vor 
avea interes s  men in  aceea i stare de lucruri; a nu ine cont totu i de realitatea c
în cazul societ ilor cu mai mul i ac ionari convocarea implic  o anumit  rigoare, 
un formalism care uneori este în contradic ie cu celeritatea opera iunilor comerciale 
care reclam , în mod corespunz tor, solu ii rapide. 

În acest context, consider m c  se impune o atitudine de mijloc care s
concorde cu mecanismul de func ionare al unei societ i comerciale, astfel c
r mânem la punctul nostru de vedere, dar f r  ca prin aceast  modalitate, indiferent 
de motive s  se poat  introduce noi puncte i vota aspecte ce conduc la modificarea 
actelor constitutive; practic, se reduce aceast  posibilitate doar la adun rile 
ordinare i, într-un fel este logic, c ci numai dezbaterea unor probele curente poate 
da na tere la luarea unor decizii comerciale ce nu comport  amânarea.   

Tot a a, în m sura în care ac ionarii consider  c  nu este oportun  dezbaterea 
unui anume punct de pe ordinea de zi, adunarea poate vota scoaterea de pe ordinea 
de zi a acestuia23. Sub acest aspect credem c  nu pot exista discu ii în cazul în care 
convocarea s-a f cut de administratori, c ci dac  administratorii for eaz  adoptarea 
cu privire la o anumit  problem  ce nu necesit  urgen  (cum ar fi sc derea 
num rului de administratori sub minimul legal), nu vedem motivele pentru care 
ac ionarii nu pot refuza scoaterea acelui punct de pe ordinea de zi. Cu totul alta este 
situa ia convoc rii adun rii ca urmare a autoriz rii instan ei în baza art. 119, caz în 
care instan a fiind cea care stabile te prin încheiere ordinea de zi, aceasta devine 
obligatorie pentru ac ionari. În cazul analizat anterior, respectiv când ac ionarii 
voteaz  amânarea discut rii unei probleme de pe ordinea de zi pentru o alt  dat ,
precum i în cazul în care la adunare nu se realizeaz  cvorumul stabilit de lege, 
adunarea urmând a fi convocat  la o alt  dat  (deci suntem în situa ia 118 alin. 1), 
este necesar ca aceste probleme ce au fost pe ordinea de zi a unor astfel de adun ri
s  figureze în convocatorul pentru noua adunare. 

8. Jurispruden  în sensul admiterii discut rii unor probleme ce 
rezult  din dezbaterile cu ocazia adun rii. Adunarea general  a adoptat 
hot rârea în condi iile de cvorum i majoritate prev zute de lege pentru adunarea 
general  extraordinar . Discutarea i a altor probleme decât cele anun ate pe 
ordinea de zi a fost determinat  de discu iile purtate în cadrul adun rii, special de 
concuren a neloial  a ac ionarilor minoritari, prin constituirea de societ i
comerciale cu acela i obiect de activitate i preluarea clien ilor societ ii. În acest 

23 Curtea de Apel Bra ov, Sec ia comercial , decizia nr. 211/2004, R.D.C. nr. 12/2005, p. 175-177. 
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sens este de re inut24 c , potrivit Legii nr. 31/1990, nu este interzis  discutarea în 
adunarea general i a altor probleme, care nu au fost înscrise pe ordinea de zi dac
din dezbateri a rezultat aceast  necesitate. 

10. Nemen ionarea unei probleme în convocator. Excep ie legal . Este
adev rat c  legiuitorul, prin excep ie a prev zut, c  adunarea general  poate vota 
f r  s  fi fost men ionat în convocator aspecte legate de r spunderea organelor de 
conducere; astfel, art. 155 alin 3 prevede c  atunci când adunarea general  decide 
cu privire la situa ia financiar  anual , poate lua o hot râre referitoare la ac iunea în 
r spundere contra fondatorilor, administratorilor sau directorilor, respectiv a 
membrilor directoratului i consiliului de supraveghere, precum i a cenzorilor sau 
auditorilor financiari, chiar dac  aceast  problem  nu figureaz  pe ordinea de zi. 

În leg tur  cu aceast  excep ie legal , nu credem c  inten ia legiuitorului a 
fost în sensul c  în nici o alt  împrejurare sau în leg tur  cu orice problem , s  nu 
se poat  introduce discutarea unor aspecte nemen ionate în convocator, dar care 
rezult  din dezbateri; dup  cum am precizat mai înainte, punctul nostru de vedere 
este în sensul c  introducerea pe ordinea de zi a unor probleme ce rezult  din 
dezbateri si f r  s  conduc  la modificarea actelor constitutive, este posibil .
Explica ia pentru care legiuitorul a prev zut aceast  excep ie nu a fost de a stabili 
imperativ c  este singura excep ie, ci, inând cont de specificitatea problemei 
supuse analizei, anume pornirea ac iunii în r spundere, a prev zut tocmai pentru a 
nu l sa loc la interpret ri i a se impune o nou  convocare în acest sens; cu alte 
cuvinte, dac  ac ionarii constat  cu ocazia vot rii situa iei financiare anumite 
nelegalit i, implicit li s-a pus la îndemân , f r  a fi necesare alte dezbateri, i calea 
specific , respectiv promovarea ac iunii în r spundere. Mai mult, în cele mai multe 
cazuri administratorii fiind cei care redacteaz  con inutul convoc rii au interesul s
evite men ionarea unui astfel de punct pe ordinea de zi, astfel c  în ceea ce-i 
prive te cu atât se justific  derogarea. 

Cu privire la natura adun rii în care se poate decide pornirea ac iunii în 
r spundere contra organelor de conducere, f r  a fi men ionat  aceast  problem  pe 
ordinea de zi, s-a considerat în doctrin 25 c  „este în spiritul textului26 de a facilita 
luarea deciziunii privitoare la ac iunea în r spundere, dac  admitem c  orice 
adunare poate face aceasta, indiferent dac  este ordinar  sau extraordinar ”. inând
cont de formularea art. 155 nu putem fi de acord cu aceast  concluzie întrucât 
potrivit art. 155 alin. 3 numai când adunarea general  decide cu privire la situa ia
financiar  anual , aceasta poate hot rî pornirea ac iunii împotriva administratorilor, 
chiar dac  nu figureaz  pe ordinea de zi; cum discutarea, ,aprobarea sau 
modificarea situa iilor financiare anuale este numai de competen a adun rii 
generale ordinare (art. 111 alin. 2 lit. a), tragem concluzia c  numai în cadrul unei 

24 Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, Sec ia comercial , decizia nr. 1204 din 28 martie 2006 
(www.iccj.ro/cautare.php?id=30117).
25 I.L. Georgescu, op. cit., p. 331. 
26 Este vorba de art. 15 alin. 2 din Legea din 19 octombrie 1940 privitoare la func ionarea societ ilor 
pe ac iuni care prevedea c  adunarea general  poate delibera i decide asupra ac iunii în r spunderea
administratorilor, chiar dac  aceast  chestiune nu figureaz  pe ordinea de zi. 
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astfel de adun ri se poate hot rî în acest sens f r  a fi men ionat  în pe ordinea de 
zi. Un alt argument în acest sens, este modalitatea de redactare a art. 155 care în 
privin a cvorumului face trimiteri fie la art. 112, fie la art. 115 alin. 1 f r
men ionarea categoriei adun rii, ci doar în func ie de persoanele fa  de care se 
dore te a se porni ac iunea în r spundere; evitarea men ion rii naturii adun rii nu 
este întâmpl toare, ceea ce în aceast  privin , trecând peste discu iile legate de 
competen ele adun rilor, ne conduce la concluzia c  promovarea ac iunii în 
r spundere poate fi luat  fie în adunarea ordinar , fie extraordinar  cu cvorumul 
stabilit de art. 112, iar prin excep ie când ac iunea prive te pe membrii consiliului 
de supraveghere când cvorumul este cel prev zut de art. 115 alin. 1 caz în care 
mandatul acestora înceteaz  de drept (din text rezult  clar c  ac iunea împotriva 
membrilor consiliului de supraveghere poate fi pornit i cu cvorumul prev zut de 
art. 112, dar în acest caz nu le înceteaz  mandatul de drept). 

11. Jurispruden . Men ionarea explicit  în convocator a tuturor 
punctelor de pe ordinea de zi. Men ionarea vag  a verific rii r spunderii 
administratorilor. Art. 117 din Legea nr. 31/1990 prevede c  în convocare trebuie 
s  se arate locul i data inerii adun rii, precum i ordinea de zi, men ionându-se 
explicit toate problemele care vor fi dezb tute în adunare. Convocarea trebuie s
indice ordinea de zi a adun rii, iar ordinea de zi trebuie s  fie clar i precis . Nu 
sunt permise enun uri vagi, precum „probleme diverse”, „chestiuni variate ”, 
„eventuale r spunderi”, deoarece acestea sunt în m sur  sa scad  interesul 
ac ionarilor astfel încât ace tia s  renun e la a mai participa la adunare. 

Convocarea adun rii a c rei hot râre este în discu ie cuprinde la pct.4 o 
men iune vag  potrivit c reia se va discuta la adunare verificarea eventualei 
responsabilit i a administratorului, care era i ac ionar al societ ii, i viitoarea 
ac iune a societ ii în func ie de rezultatul acestor verific ri.

Potrivit legii nr. 31/1990 exist  motive de nulitate absolut  dac  sunt 
înc lcate norme de ordine public , iar cele mai multe norme care reglementeaz
formarea voin ei sociale sunt de ordine public , ele protejând în acela i timp pe 
ac ionari i creditul în general. În practica judiciar  s-a statuat c  sunt lovite de  
nulitate absolut  toate hot rârile luate cu nerespectarea dispozi iilor referitoare la 
convocarea adun rilor prev zute în art. 117 din Legea nr. 31/1990. Pentru aceste 
motive, instan a27 consider  c  hot rârea atacat  este lovit  de nulitate absolut .

Consider m c  solu ia mai sus pronun at  este corect  odat  ce Adunarea 
general  nu a avut pe ordinea de zi analiza situa iei financiare a societ ii, care, 
dup  cum am v zut este singura situa ie când nu este necesar  convocarea expres
pentru a decide promovarea ac iunii în r spunderea administratorilor. 

12. Con inutul convocatorului când se fac propuneri de modificare a 
actului constitutiv. Când în ordinea de zi figureaz  propuneri pentru modificarea 
actului constitutiv, convocarea va trebui s  cuprind  textul integral al propunerilor 
(art. 117 alin. 7). Respectarea acestei cerin e trebuie realizat  pentru informarea 

27Curtea de Ape Bucure ti, Sec ia a V-a comercial , decizia nr. 1647  din 6 decembrie 2002, în Dan 
Lupa cu, A. Avram, M. Badea, A. Bucur, Curtea de Apel Bucurel ti. Practic  judiciar  comercial
2002, Editura Brilliance, Piatra Neam , 2004, p. 30-31. 
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corespunz toare a ac ionarilor, f r  a oferi surprize i pentru a oferi suportul unor 
dezbateri în cuno tin  de cauz . Totu i respectarea acestei condi ii nu trebuie 
analizat  în mod absolut, ea reprezentând mai mult o obliga ie de diligen  în 
sensul atingerii finalit ii convoc rii. Spunem acest lucru, întrucât pe de o parte 
prezentarea unei variante modificatoare în convocator nu este obligatorie, ac ionarii
în urma dezbaterilor putând modifica con inutul ini ial al modific rii. Mai mult, a a
cum s-a semnalat în doctrin 28, exist  cazuri când prezentarea unei astfel de 
modific ri nu este posibil . În acest sens s-a sus inut c  în cazul propunerii de 
majorare a capitalului social cu respectarea dreptului de preferin  al ac ionarilor, 
se impun dou  adun ri: o prim  adunare care aprob  majorarea cu o anumit  sum
i acord  termenul minim de o lun  pentru exercitarea dreptului de preferin  al 

ac ionarilor în scopul de a subscrie; a doua adunare este convocat i are loc dup
expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de preferin , adunare care va 
hot rî suma cu care se majoreaz  capitalul social în func ie de subscriere, reducerea 
major rii propuse, oferirea ac iunilor spre subscrierea de c tre public etc. În acest 
caz, propunerile de modificare i completare ale actului constitutiv se vor men iona
în convocatorul pentru a doua adunare, c ci numai acum se întrez resc
posibilit ile ce exist  pentru a definita majorarea capitalului, aspecte ce urmeaz  a 
le hot rî adunarea convocat  în acest sens. 

13. Con inutul convocatorului când se numesc membrii organelor de 
conducere. În cazul în care pe ordinea de zi figureaz  numirea administratorilor 
sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va men iona lista 
cuprinzând informa ii cu privire la numele, localitatea de domiciliu i calificarea 
profesional  ale persoanelor propuse pentru func ia de administrator (art. 117 alin. 
6).

Dac  un administrator a dobândit aceast  calitate prin actul constitutiv, 
revocarea sa din func ie reprezint  o modificare a actului constitutiv, motiv pentru 
care convocarea adun rii în scopul revoc rii acestuia trebuie s  cuprind  textul 
integral al propunerilor29.

14. Data de referin . Defini ie i func ii. Data de referin  de i nu este 
definit  de Legea nr. 31/1990, totu i s-a considerat compatibil 30 defini ia oferit  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 c ruia data de referin  este data 
calendaristic  stabilit  de consiliul de administra ie al societ ii, care serve te la 
identificarea ac ionarilor care particip  la A.G.A i voteaz  în cadrul acesteia. 
Potrivit art. 123 alin. 2, consiliul de administra ie, respectiv directoratul, va stabili 
o dat  de referin  pentru ac ionarii îndrept i i s  fie în tiin a i i s  voteze în 
cadrul adun rii generale, dat  ce va r mâne valabil i în cazul în care adunarea 
general  este convocat  din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de 
referin  este un element obligatoriu ce trebuie precizat în convocator. De i în 

28 Ioan Schiaua, Titus Prescure, op. cit., p. 353. 
29 Curtea Suprem  de Justi ie, Sec ia comercial , decizia nr. 1990/2002, “Revista Român  de Dreptul 
afacerilor”, nr. 2/2003, p. 118. 
30 Ioan Schiua, Titus Prescure, op. cit., p. 367. 
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doctrin 31 s-a exprimat i punctul de vedere c  data de referin  nu este un element 
obligatoriu, consider m c  în convocator este obligatorie men ionarea acesteia, iar 
eventuala hot râre a adun rii f r  respectarea acestei condi ii atrage nulitatea 
absolut 32; aceast  sanc iune, chiar dac  nu este prev zut  expres de Legea nr. 
31/1990, totu i aceasta se justific  dac  avem în vedere func iile acesteia33.

Rolul datei de referin  este de facilita identificarea ac ionarilor care au 
dreptul de a participa la adunare i a celor ce au dreptul s  încaseze dividende; 
institu ia datei de referin  se justific  având în vedere cesiunile de ac iuni ce pot 
îngreuna exercitarea dreptului de vot în adunare, verificarea înscrierii cesiunilor 
etc. Rolul datei de referin  este unul practic, asigurând implicit validitatea 
exprim rii votului, întrucât inexisten a unei date de referin  ar conduce la o 
situa ie de nesiguran  asupra votului ce se exprim  în adunarea general , odat  ce 
ar putea fi persoane care cesionând ac iunile dup  realizarea convoc rii nu ar fi fost 
convocate, astfel c  acestea ar putea invoca nulitatea hot rârii.

Men ionarea datei de referin  în convocator este în interesul ac ionarilor,
protejând prin aceast  în tiin are pe ac ionarii care au dreptul s  voteze34. Pe lâng
func ia de identificare a ac ionarilor, un al doilea scop, foarte important i care 
justific  sanc iunea nulit ii, este de a preîntâmpina eventuale cesiuni frauduloase 
ale unor ac ionari interesa i în direc ionarea voturilor într-un anumit sens. Vom 
întâlni în func ie de aceast  dat  de referin , persoane care au calitatea de ac ionari
la data de referin , dar ulterior acesteia pân  la întrunirea A.G.A. pierd aceast
calitate sau persoane care la data de referin  nu aveau calitatea de ac ionari, dar au 
dobândit-o ulterior acestei date, fie c  este pân  la termenul de întrunire al adun rii 
generale, fie ulterior acestuia. 

15. Sfera de aplicare a datei de referin . Punctul de plecare în stabilirea 
societ ilor la care este obligatorie men ionarea în convocator a datei de referin  îl 
constituie modul confuz de redactare a art. 123 alin. 2 i 3, nedistingându-se, în 
primul rând, între societ ile comerciale ce au emis ac iuni nominative sau ac iuni
la purt tor, de unde rezult  dou  posibile opinii: - fie a considera c  tocmai 
nef cându-se nici o precizare, urmeaz  ca data de referin  s  fie obligatorie pentru 
ambele situa ii; - fie a considera c  interpretarea alin. 2 i 3 ale art. 123 trebuie 
f cut  prin raportare la alin., adic inându-se seama de con inutul dispozi iei 
normative în ansamblul ei35

În analiza celui de al doilea punct de vedere, autorii cita i re in c  totu i
modul de redactare al alin. 3 complic  problema, odat  ce textul de lege îi vizeaz
pe ac ionarii înscri i în eviden ele societ ii sau în cele furnizate de registrul 

31 Mircea N. Costin, C lin M. Costin, Semnifica ia juridic  a sintagmei „data de referin ” utilizat
de art. 122 alin. 2 i 3 din Legea nr. 31/1990 republicat  în lumina jurispruden ei, R.D.C. nr.4/2001, 
p. 30 
32 În acela i sens Cristian Du escu, Drepturile ac ionarilor, Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2007, 
Edi ia a II-a, p. 213. 
33 În sens contrar a se vedea Mircea N. Costin, C lin M. Costin, op. cit., p. 31. 
34 Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, Sec ia comercial , decizia nr. 3584/2005, în Cristina Cucu, 
Marilena-Veronica Gavri , C t lin-Gabriel B doiu, Cristian Haraga, op. cit., p. 242. 
35 Mircea N. Costin, C lin M. Costin, op. cit., p. 29. 
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independent privat al ac ionarilor, adic  se refer  la titularii de ac iuni nominative; 
în acest fel s-a instituit un regim juridic discriminator pentru titularii de ac iuni 
nominative fa  de cel al titularilor de ac iuni la purt tor cu consecin a înc lc rii 
principiului legitimit ii juridice a ac ionarilor dintr-o dubl  perspectiv : pe de o 
parte, exercitarea drepturilor de c tre titularii de ac iuni nominativ este subordonat
datei de referin , în timp ce titularii ac iunilor la purt tor numai exercitarea 
dreptului de vot este condi ionat  de depunerea cu cinci zile înainte a ac iunilor, iar 
pe de alt  parte, în alin. 2 se face referire la stabilirea datei de referin  care nu 
poate dep i 60 de zile înainte de data adun rii generale, în timp ce alin. 1 
stabile te un termen de doar 5 zile pentru depunerea ac iunilor la purt tor36.

În ceea ce ne prive te, consider m c  art. 123 alin. 2 are în vedere doar pe 
titularii care de in ac iuni nominative37. Argumentele în sprijinul acestui punct de 
vedere se sprijin  pe realitatea ce o implic  transmisibilitatea celor dou  tipuri de 
ac iuni. Tocmai pentru c  ac iunile la purt tor se transmit prin simpla tradi iune a 
acestora (art. 99), aceast  categorie nu este supus  ( i nici nu ar putea fi) unor 
condi ii de înregistrare, motiv pentru care ace ti titulari de ac iuni la purt tor au o 
singur  obliga ie care îi i face identificabili: depunerea lor la locurile ar tate în 
convocator. Art. 123 trebuie interpretat în întregul s u, adic  în sensul c
legiuitorul a dorit reglementarea ambelor situa ii, referindu-se în alin. 1 la titularii 
de ac iuni la purt tor i în alin. 2 i 3 la titularii de ac iuni nominative. În sprijinul 
acestei opinii au fost invocate i dispozi iile legisla iei pie ei de capital privitoare la 
data de referin , inând cont c  pe aceasta se listeaz  doar ac iuni nominative, iar 
aceast  institu ie este mult mai bine reglementat

16. Jurispruden  în sensul c  data de referin  se aplic  doar titularilor 
de ac iuni la purt tor. Contrar punctului de vedere sus inut de noi, în practica 
judec toreasc  au fost pronun ate i solu ii contrare acestuia, motiv pentru red m o 
astfel de spe , de altfel re inut i de autorii cita i38 în sprijinul opiniilor formulate 

Societatea comercial  TCI S.V.M., cu sediul în Cluj Napoca, a chemat în 
judecat  pe societatea comercial  I.P.S.A., de asemenea cu sediul în Cluj Napoca, 
solicitând instan ei s  pronun e o sentin  prin care s  dispun  anularea hot rârilor 
adoptate de adunarea general  extraordinar  a ac ionarilor pârâtei din data de 26 
mai 1999 vizând modificarea statutului în ce prive te detalierea unor prerogative 
ale adun rii generale i stabilirea cvorumului de decizie al acesteia, precum i a 
cvorumului de constituire al ei atunci când are caracter extraordinar. 

În motivarea acestei ac iuni reclamanta precizeaz  printre altele c  are 
calitatea de ac ionar al societ ii pârâte i consider  nelegal  convocarea Adun rii
Generale men ionate f cut  de pârât  la data de 26 mai 1999, datorit  nerespect rii 
art. 122 din Legea nr. 31/1990 republicat , text care impunea consiliului de 
administra ie obliga ia de a stabili o dat  de referin  pentru ac ionarii îndrept i i
s  fie în tiin a i i s  voteze, ceea ce a fost omis s  se treac  în convocatorul 
publicat. Aceast  nelegalitate a convoc rii duce la nulitatea hot rârilor adoptate de 

36 Ibidem, p. 30. 
37 În acest sens a se vedea i Cristian Du escu, op. cit., Edi ia a II-a, p. 210. 
38 Mircea N. Costin, C lin M. Costin, op. cit., p. 23-27. 
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adunarea general  respectiv . Reclamanta mai precizeaz  c  este prejudiciat i
prin con inutul hot rârilor adoptate de adunarea general  men ionat  deoarece a 
contractat cu FPS în vederea realiz rii unui plasament de capital garantat cu 
referire la pachetul de ac iuni de inute de FPS care reprezint  40% din capitalul 
social. Or, modific rile aduse statutului societ ii schimb  condi iile i posibilit ile
de realizare a plasamentului de capital garantat. 

Pe de alt  parte, modificarea cvorumului de prezen i a num rului 
voturilor necesare pentru luarea unei hot râri nu se poate face în sprind condi iile
din art. 115 al        Legii nr. 31/1990, ci numai relaxându-le, c ci în modul în care 
s-a procedat se favorizeaz  influen a unui grup de interese în detrimentul celorlal i
ac ionari.

Prin întâmpinarea depus  de pârât  se învedereaz  c  adunarea general  a 
ac ionarilor din data de 25 i 26 mai 1999 a avut loc cu respectarea dispozi iilor
normative cuprinse în art. 113 i urm. din Legea nr. 31/1990 republicat .
Convocarea ei s-a f cut cu respectarea art. 117 alin. 3 i urm. din aceea i lege fiind 
publicat  în M.O. Din data de 6.05.1999, precum i în ziarele România Liber  din 
8.05.1999 i Mesagerul Transilvan din 7.05.1999. Totodat  convocarea adun rii 
generale a fost afi at  la sediul societ ii în timp util. Dovada îndeplinirii tuturor 
formalit ilor cerute de lege i de actul constitutiv al societ ii pentru inerea 
adun rii generale a ac ionarilor  este confirmat  de cenzori prin procesele verbale. 
A a fiind hot rârile acestei adun ri generale au fost luate cu respectarea 
prevederilor art. 129 i urm. din Legea nr. 31/1990 republicat . Se mai sus ine în 
întâmpinare c  reclamanta nu a perfectat contractul de vânzare-cump rare de 
ac iuni cu FPS astfel încât calitatea sa de ac ionar nu este dovedit .

Prin sentin a civil  nr. 1465/C/1999 Tribunalul Cluj, sec ia comercial
respinge ac iunea înaintat  de reclamanta T.C.V.S.V.M., ca nefondat . În 
considerentele acestei sentin e instan a de fond re ine c  reclamanta are calitatea de 
ac ionar de inând un num r de 10.865 ac iuni, ce reprezint  0,5984%din totalul 
ac iunilor. Calitatea de ac ionar principal al pârâtei revine FPS, care de ine un 
num r de 726.830 ac iuni, adic  40,03060% din totalul ac iunilor emise de pârât .
În temeiul art. 117 din Legea 31/1990 republicat , administratorul pârâtei a 
convocat prin publicare în M.O. i în dou  ziare de larg  r spândire adunarea 
general  extraordinar  a ac ionarilor pârâtei în scopul discut rii unor propuneri de 
modificarea actului constitutiv al societ ii. Ziua primei convoc ri a fost stabilit
pentru data de 25 mai 1999, dar adunarea general  nu s-a putut ine neîntrunindu-se 
cvorumul de constituire de ¾ din capitalul social prev zut de actul constitutiv. De 
aceea desf urarea adun rii generale convocat  a fost prorogat  pentru ziua de 26 
mai 1999 la sediul pârâtei, când s-a constatat prezen a unui num r de 31 de 
ac ionari de 1.310.651 de ac iuni adic  72,12% din capitalul social. 

În unanimitate s-a hot rât modificarea statutului pârâtei conform 
propunerilor f cute prin convocator. Instan a re ine c  art. 16 din actul constitutiv 
al societ ii reproduce dispozi iile cuprinse în art. 115 din legea 31/1990 
republicat , conform c rora la cea de-a doua convocare a a dun rii generale, 
cvorumul de constituire este de ½ din capitalul social, iar cvorumul de decizie este 
de 1/3 din capitalul social. A a fiind atât adunarea general  extraordinar  la a doua 
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convocare a fost legal constituit , cât i hot rârea adoptat  de aceasta a fost statuar 
luat .

Cât prive te nulitatea întemeiat  pe art. 122 alin. 2 din legea nr. 31/1990 
republicat  invocat  de reclamant , Tribunalul Cluj apreciaz  c  aceasta nu poate fi 
re inut  drept cauz  de invaliditate a hot rârii adun rii generale atâta vreme cât 
reclamanta se afl  înscris  în eviden ele pârâtei i totodat , în registrul independent 
al ac ionarilor, stabilirea unei date de referin  în beneficiul acesteia nu mai este 
necesar , drepturile ei fiind suficient protejate prin men ionarea în eviden ele 
pârâtei i ale registrului independent al ac ionarilor. Invocarea dispozi iilor de 
protec ie ale art. 122 din legea nr.31/1990 republicat , conchide instan a de fond, 
poate fi recunoscut  doar în favoarea titularului de ac iuni la purt tor neînscri i în 
eviden ele men ionate, iar nu i reclamantei, în raport cu care modalitatea de 
convocare descris  de art. 117 din Legea 31/1990 era suficient , singura de natur
s  garanteze exprimarea dreptului la vot de c tre reclamant .

Împotriva acestei sentin e reclamanta T.C.I.S.V.M., formuleaz  cerere de 
apel invocând printre altele: 

Este gre it  aprecierea instan ei de fond, în sensul c  indicarea datei de 
referin  în convocatorul pentru întrunirea adun rilor generale ale asocia ilor ar fi 
necesar  numai în cazul în societ ilor comerciale emitente de ac iuni la purt tor, 
iar nu i în cazul societ ilor comerciale care au emis ac iuni nominative. Aceast
interpretare a art. 122 alin. 2 din legea nr. 31/1990 republicat  contravine 
caracterului imperativ al normei consacrate prin acest text i de aceea nu poate fi 
primit . Legea nu face nici o distinc ie între ac ionari, dup  cum ace tia de in
ac iuni nominative sau ac iuni la purt tor. A a fiind, conchide reclamanta apelant ,
indicarea datei de referin  pentru convocarea adun rii generale se impune atât în 
cazul societ ilor emitente de ac iuni la purt tor, cât i în cazul societ ilor emitente 
de ac iuni nominative. O asemenea interpretare este singura posibil , cunoscut fiind 
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. 

Necesitatea indic rii datei de referin  este stabilit i în Instruc iunile
C.N.V.M. privind adun rile generale ale de in torilor de valori mobiliare nr. 
9/1996 la art. 4 pct.1. 

Apelanta admite c  art. 122 alin. 1 din Legea 31/1990, se refer  numai la 
ac iunile la purt tor, dar opineaz  în sensul c  aceasta nu poate constitui un 
argument pentru teza potrivit c reia alin. 2 i 3 ale aceluia i articol sunt aplicabile 
doar societ ilor comerciale care au emis ac iuni la purt tor, deoarece registrul 
privat al ac ionarilor men ionat la art. 3 al textului citat este organizat i pentru 
societ ile comerciale care au emis ac iuni nominative. Ra iunea datei de referin
pentru adun rile generale ale societ ilor comerciale se reg se te în cazul ambelor 
tipuri de societ i, atât în cazul celor care au emis ac iuni nominative cât i în cazul 
societ ilor care au emis ac iuni la purt tor. Invocând aceste argumente, reclamanta 
apelant  conchide în motivarea apelului s u c  în lipsa datei de referin  pentru 
adun rile generale a ac ionarilor sunt lovite de nulitate, ignorarea oric rei cerin e
de formalitate impus  de prevederile art. 117 i art. 122 din Legea nr. 31/1990 
republicat  angreneaz  în mod obligatoriu  sanc iunea nulit ii lor. Curtea de Apel 
Ploie ti, investit  cu solu ionarea apelului declarat de reclamant  precum i cele 
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dou  cereri de interven ie înaintate de c tre unii ac ionari, respinge prin decizia 
civil  nr. 615/2000 ca nefondat apelul, precum i cererea de interven ie f cut  în 
interesul reclamantei i admite cererea de interven ie f cut  în interesul pârâtei 
intimate men inând integral sentin a apelat .

În motivarea acestei solu ii instan a de apel re ine c  art. 122 alin.2 din 
Legea 31/1990 republicat  prevede obliga ia administratorilor de a stabili o dat  de 
referin  pentru ac ionarii îndrept i i s  fie în tiin a i i s  voteze în cadrul adun rii 
generale, dat  ce r mâne valabil i în situa ia în care adunarea general  este 
convocat  ca urmare a neîntrunirii cvorumului. 

Din modul de amplasare a dispozi iei legale evocat  în economia actului 
normativ men ionat este evident c  alin. 2 al art. 122 se refer  numai la ac ionarii
expres nominaliza i în alin. 1 al aceluia i articol, respectiv la ac ionarii care posed
ac iuni la purt tor. Datorit  specificului ac iunilor de inute de ace tia, de multe ori 
titularii unor astfel de ac iuni r mân necunoscu i i de aceea legiuitorul a în eles s
reglementeze convocarea acestei categorii de ac ionari de o manier  în care s  fie 
asigurat  certitudinea în tiin rii i particip rii lor la adun rile generale ale 
societ ilor în cadrul c rora de in ac iuni. 

Suntem în prezen a unor dispozi ii normative derogatorii care se adaug
regulilor generale de convocare a adun rii generale a ac ionarilor consacrate de art. 
117 din legea 31/1990 republicat . Este motivul pentru care instan a de apel 
apreciaz  c  obliga ia stipul rii unei date de referin  în cazul societ ilor emitente 
de ac iuni nominative (din categoria c rora face parte i pârâta intimat ) nu 
subzist . Titularii de ac iuni nominative sunt cunoscu i (cum este i cazul 
reclamantei apelante) fiind înscri i atât în eviden ele societ ii, cât i în cele ale 
registrului independent (în spe  Transilvania). De aceea, conchide corect Curtea 
de Apel Ploie ti, pentru convocarea acestora este suficient  respectarea 
dispozi iilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicat , ale c ror cerin e au fost 
îndeplinite de intimata pârât . În fine, instan a de apel mai precizeaz  c  în ipoteza 
în care s-ar interpreta art. 122 alin.2 din Legea 31/1990 în sensul c  acestea se 
aplic  tuturor categoriilor de ac ionari, nu se poate ignora faptul c  statutul 
societ ii intimate nu prevede obliga ia stipul rii unei date de referin  pentru 
adun rile generale. Cum prevederile actului constitutiv, ce prezint  voin a comun
a asocia ilor, primeaz  fa  de dispozi iile legale, absen a unei stipula ii referitoare 
la data de referin  din statutul societ ii intimate trebuie interpretat  în sensul c
ac ionarii de la aceast  societate nu au dorit s  instituie o atare obliga ie referitor la 
convocarea adun rii generale. 

17. Cui revine obliga ia stabilirii datei de referin . Art. 123 alin. 2 este 
explicit în acest sens, stabilind aceast  obliga ie în sarcina consiliul de 
administra ie, respectiv directoratul.  Prin excep ie, stabilirea datei de referin  nu 
revine consiliului de administra ie, respectiv directoratului, anume când convocarea 
adun rii generale este autorizat  de instan , caz în care aceasta prin încheiere 
stabile te i data de referin  (art. 119 alin. 3). Legat de libertatea administratorilor 
în a stabili data de referin , în doctrin  s-a sus inut39, inând cont de importan a

39 Mircea N. Costin, C lin M. Costin, op. Cit., p. 29. 
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acesteia, posibilitatea men ion rii în actul constitutiv a unei clauze în acest sens; 
suntem de acord c  este posibil  includerea unei astfel de clauze, dac inem cont 
c  Legea nr. 31/1990 a dat-o în sarcina administratorilor, cu atât mai mult pot 
ac ionarii s  stabileasc  o astfel de dat ; spre exemplu, ar fi suficient  men ionarea
unui  num r de zile care s  se încadreze în limita legal , dar care s  fie i rezonabil 
(30 de zile înaintea inerii adun rii).

18. Data de referin  trebuie s  fie ulterioar  public rii. Data de referin
astfel stabilit  va fi ulterioar  public rii convocatorului i nu va dep i 60 de zile 
înainte de data la care adunarea general  este convocat  pentru prima oar .
Nerespectarea condi iei ca data de referin  s  fie ulterioar  public rii atrage 
sanc iunea anul rii hot rârii A.G.A.40. Men iunea ca data de referin  s  fie 
ulterioar  public rii convocatorului a fost introdus  prin Legea nr. 441/2006 pentru 
a se preveni abuzurile din partea administratorilor, care, îl lipsa acestei dispozi ii 
imperative, ar putea exclude de la participarea la adunare a unor ac ionari în 
favoarea altora41, odat  ce au cuno tin  de cesiunile încheiate. Ac ionarii
îndrept i i s  încaseze dividende sau s  exercite orice alte drepturi sunt cei înscri i
în eviden ele societ ii sau în cele furnizate de registrul independent privat al 
ac ionarilor, corespunz toare datei de referin  (art. 123 alin. 3). Prin aceast
dispozi ie legiuitorul a stabilit clar în func ie de data de referin  ce persoane au 
dreptul s - i exercite drepturile decurgând din calitatea de ac ionar, astfel c  va 
avea calitate procesual  activ  s  formuleze ac iune în anulare doar cei care de in
calitatea de ac ionar la data de referin 42.

19. Cui revine obliga ia întocmirii ordinii de zi. Obliga ia întocmirii 
ordinei de zi apar ine persoanelor care au convocat adunarea general . În cazul în 
care adunarea este convocat  ca urmare a autoriz rii instan ei de judecat ,
întocmirea ordinei de zi se face chiar de acesta din urm  prin încheiere conform art. 
119 alin. 3. 

40 Tribunalul Bucure ti, Sec ia comercial , sentin a nr. 12746/2003, în Cristina Cucu, Marilena-
Veronica Gavri , C t lin-Gabriel B doiu, Cristian Haraga, op. cit., p. 242-243. 
41 Sorin David, în op. cit., p. 373-374. 
42 Curtea Suprem  de Justi ie, Sec ia comercial , decizia nr. 2046/2003, în Cristina Cucu, Marilena-
Veronica Gavri , C t lin-Gabriel B doiu, Cristian Haraga, op. cit., p. 243. 
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