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Referat de aprobare referitor la  

 

Proiectul de Regulament pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor 

generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19 

 

 

Prezentul proiect de Regulament pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea 

adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de 

COVID-19 are în vedere instituirea stării de urgență prin Decretul Președintelui României  nr. 

195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și restricțiile 

impuse de autoritățile competente ale statului pentru gestionarea situației generate de         

COVID-19. 

  

Totodată, prezentul proiect de regulament are în vedere iminența desfășurării de către emitenți 

a adunărilor generale ordinare anuale ale acționarilor având pe ordinea de zi aprobarea 

situațiilor financiare, precum și eventualitatea desfășurării unor alte adunări generale ale 

acționarilor care nu suferă amânare. 

 

Proiectul de regulament prevede că pe perioada stării de urgenţă instituita pentru limitarea 

infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, emitentul asigura desfășurarea 

corespunzătoare a adunărilor generale ale acționarilor, cu luarea in considerare a dispozitiilor 

prevazute in Decretul 195/2010, Ordonanta Militara nr.3/2020 precum si a altor dispozitii ale 

autoritatilor statului impuse in aceasta perioada. 

 

Proiectul de regulament cuprinde, de asemenea, dispoziții referitoare la situația în care adunările 

generale ordinare ale acționarilor, respectiv adunările generale extraordinare ale acționarilor nu 

se pot desfășura prin prezența fizică a acționarilor, precizându-se că emitentul asigură 

desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor, prin utilizarea votului prin corespondență, 

precum și, după caz, prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de 

transmitere a datelor, în condițiile în care emitentul utilizează astfel de mijloace electronice, 

potrivit prevederilor legale.  

 

Proiectul de regulament se aplică în cazul emitenților cu sediul social pe teritoriul României şi 

ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sunt admise la 

tranzacţionare sau sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de 

tranzacţionare. 

 

Se are in vedere aplicarea regulamentului pe perioada existenței stării de urgență pe teritoriul 

României.  

 
 

 


