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DECIZIA NR. A/212/20.03.2014 
 
 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) şi lit. d), art. 6 alin. (3) şi art. 7 
alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 
în temeiul  art. 243 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
în temeiul  art. 7 și art. 10 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea 
anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor 
comerciale, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul CNVM nr. 6/2009),  
 
În considerarea faptului că dreptul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM 
nr. 6/2009 aparține acționarilor reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social, rezultă că termenul de ”cel mult 15 zile” prevăzut la art. 7 alin. (3) din 
regulamentul anterior menționat  trebuie interpretat prin raportare la acționari, în sensul 
că aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a-și exercita dreptul anterior menționat 
oricând în termenul de cel mult 15 zile, 
 
în baza Hotărârii Parlamentului nr. 60/2013, a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 și a 
Deciziei A.S.F. nr. 73/14.03.2014,  
 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 

20.03.2014, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

a decis emiterea următorului act individual:  

 
 

DECIZIE 
 

Art. 1  Dreptul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind 
exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale 
societăţilor comerciale, cu modificările și completările ulterioare poate fi exercitat de 
acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, 
oricând în termenul de cel mult 15 zile prevăzut la art. 7 alin. (3) din regulamentul 
anterior menționat, emitentul neputând proceda la reducerea acestui termen. 
 
Art. 2 Data de referință se stabilește cu respectarea prevederilor art. 10 din 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009. În vederea respectării termenelor prevăzute de aceste 
dispoziții ale regulamentului, ”data limită permisă pentru convocarea adunării generale” 
prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) este data publicării efective a convocatorului de către 
emitent, cu respectarea prevederilor legale incidente. 
  
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic 
al ASF pe site-ul instituţiei www.asfromania.ro. 
  

http://www.asfromania.ro/


   

Art. 4. Direcţiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor şi Investiţiilor 
Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.  
 
 Art. 5. Direcţia Reglementare din cadrul Sectorului Instrumentelor şi Investiţiilor 
Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.  
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