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COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBLIARE 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 26/20.12.2012 
 
 
 
În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 şi 
10/27.03.2012, 
 
având în vedere dispoziţiile prevăzute în Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților 
comerciale, cu modificările și completările ulterioare, 
 
având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 3/2012, 
 
în cadrul şedinţei din data de 20.12.2012, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, dispune: 
 
 
 
 
Art. 1  În cazul unui emitent ale cărui acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital 
subscrierea de acțiuni în cadrul dreptului de preferinţă, se va realiza numai în baza 
următoarelor documente: 
a) formularul de subscriere, în limba engleza sau română; 
b) copie a documentului care atestă plata acțiunilor subscrise în cadrul dreptului de preferință, 
efectuată de acționarul în cauză  (sau de reprezentantul acestuia) sau, după caz, de deținătorul 
de drepturi de preferință achiziționate în perioada de tranzacționare a acestora. 
 
 
Art. 2 (1) Emitentul ale cărui acțiuni sunt tranzacționate pe piața de capital va accepta o 
procură specială pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar unei 
instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente 
suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform 
Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o 
declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de 
reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: 
i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; 
ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului 
SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; 
iii) procura specială este semnată de acționar. 
 
(2) Procura specială și declarația prevăzute la alin. (1) trebuie depuse la emitent în original, 
semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma 
acestor documente. 
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Art. 3 Pe lângă formularul de procură specială în limba română, emitentul ale cărui acțiuni 
sunt tranzacționate pe piața de capital va pune la dispoziția acționarilor și un formular de 
procură specială tradus în limba engleză. Procura specială poate fi completată și transmisă 
emitentului de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză.  
 
(2) Pe lângă formularul de vot prin corespondenţă în limba română, emitentul ale cărui acțiuni 
sunt admise la tranzacționare pe piața de capital va pune la dispoziția acționarilor respectivul 
formular tradus în limba engleză. Acționarul poate completa formularul, fie în limba română, 
fie în limba engleză. 
 
 
Art. 4 (1) În cazul acţionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte 
cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie 
conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu 
originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat 
legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de 
data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor. 
 
(2) Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba 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. 
 
(3) Prevederile menţionate la alin. (1)  şi alin. (2) de mai sus se aplică corespunzător şi pentru 
dovedirea calităţii de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor sau care adresează întrebări 
emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor. 
 
 
Art. 5 În Dispunerea de măsuri nr. 3/2012, articolul 1 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”Art. 1 În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care 
adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care 
face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) al 
aceluiași regulament, societatea comercială emitentă poate solicita respectivei persoane 
prezentarea de documente care îi atestă identitatea, precum şi extrasul de cont din care 
rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de depozitarul central sau, 
după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care 
furnizează servicii de custodie.”  
 
 
Art. 6 Nerespectarea prevederilor prezentei dispuneri de măsuri se sancționează în 
conformitate cu Titlul X din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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Art. 7 Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării pe site-ul C.N.V.M. 
(www.cnvmr.ro) şi în Buletinul C.N.V.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 
 

Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 
 


