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Consiliul de Administraţie – CA 

 

 

Masuri organizatorice privind desfasurarea in bune conditii a sedintelor 

Consiliului de Administratie  si Adunarii Generale a Actionarilor ale SC 

MEDSERVMIN SA 
 

Subiect: delegarea unui membru către un alt membru a capacitatii de a vota în cadrul 
unei anume şedinţe a Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a 

Actionarilor  

și participare la sedinta a unor membri prin mijloace de comunicare la distanta 
 

Baza legala:  
 Legea societăţilor nr. 31/1990 art.153-20 alin. 3, alin. 4: 

(1) Pentruăvaliditateaădeciziilorăconsiliuluiădeăadministra ie,ăaleădirectoratuluiăsauăaleăconsiliuluiădeă
supraveghereă esteă necesar ă prezen aă aă celă pu ină jum tateă dină num rulă membriloră fiec ruiaă dintreă
acesteăorgane,ădac ăprinăactulăconstitutivănuăseăprevedeăunănum rămaiămare.   
   (2) Deciziileă înă cadrulă consiliuluiă deă administra ie,ă ală directoratuluiă sauă ală consiliuluiă deă
supraveghereă seă iauă cuă votulă majorit iiă membriloră prezen i.ă Deciziile cu privire la numirea sau 
revocareaăpreşedin ilorăacestorăorganeăseăiauăcuăvotulămajorit iiămembrilorăconsiliului.   
   (3) Membriiăconsiliuluiădeăadministra ie,ăaiădirectoratuluiăsauăaiăconsiliuluiădeăsupraveghereăpotăfiă
reprezenta iă laăîntrunirileăorganuluiărespectivădoarădeăc treăal iămembriăaiăs i.ăUnămembruăprezentă
poate reprezenta un singur membru absent.   
   (4) Actul constitutiv poate dispune că participarea la reuniunile consiliului de administraţie, 
ale directoratului sau ale consiliului de supraveghere poate avea loc şi prin intermediul 
mijloacelor de comunicare la distanţă, precizând felul acestora. Totodată, actul constitutiv 
poate limita felul deciziilor care pot fi luate în aceste condiţii şi poate prevedea un drept de a 
se opune la o astfel de procedură în favoarea unui număr determinat de membri ai organului 
respectiv.   

   (5) Mijloaceleă deă comunicareă laă distan ă prev zuteă laă alin.ă (4)ă trebuieă s ă întruneasc ă condi iileă
tehniceă necesareă pentruă identificareaă participan ilor,ă participareaă efectiv ă aă acestoraă laă şedin aă
consiliuluiăşiăretransmitereaădeliber rilorăînămodăcontinuu.   
   (6) Dac ă actulă constitutivă nuă dispuneă altfel,ă preşedinteleă consiliuluiă deă administra ieă sauă ală
consiliului de supraveghere va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot 
decisivăpreşedinteleăconsiliuluiădeăadministra ieăcareăeste,ăînăacelaşiătimp,ădirectorăalăsociet ii.   
   (7) Dac ăpreşedinteleăînăfunc ieăalăconsiliuluiădeăadministra ie,ăalădirectoratuluiăsauăalăconsiliuluiă
de supraveghereănuăpoateăsauăîiăesteăinterzisăs ăparticipeălaăvotăînăcadrulăorganuluiărespectiv,ăceilal iă
membriăvorăputeaăalegeăunăpreşedinteădeăşedin ,ăavândăaceleaşiădrepturiăcaăpreşedinteleăînăfunc ie.   
   (8) Înă cază deă paritateă deă voturiă şiă dac ă preşedinteleă nuă beneficiaz ă deă votă decisiv,ă propunereaă
supus ăvotuluiăseăconsider ărespins .  

 Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice   
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Art. 42. -  Convocatorulăadun riiăgeneraleătrebuieăs ăcuprind ădescriereaăprecis ăaăprocedurilorăcareă
trebuieărespectateădeăac ionariăpentruăaăputeaăvotaăînăunaădintreămodalit ileăprev zuteădeăprezentaă
ordonan ădeăurgen .   
Art. 43. -  Hot râreaă adun riiă generaleă adoptat ă cuă nerespectareaă prevederiloră art. 40-42 este 
anulabil .ăDispozi iileăart. 132 dinăLegeaănr.ă31/1990,ă republicat ,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor.   
Art. 44. -  Ac ionariiăpotăvotaăînăadunareaăgeneral ăaăac ionarilorăpersonal,ăprinăreprezentare,ăprină
coresponden ăsauăprinămijloaceăelectronice.   
Art. 45. -  (1) Prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) dinăLegeaănr.ă31/1990,ărepublicat ,ă
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă nuă esteă necesar ă depunereaă procuriiă înainteă deă dataă
şedin eiăadun riiăgeneraleăaăac ionarilor.   
(2) Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. Întreprinderile 
publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, 
procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.   
(3) În procesul-verbalăalăadun riiăgeneraleăaăasocia ilorăseăvaăfaceămen iuneădespreăprocurileăprimiteă
înătemeiulăalin.ă(1)ăşiă(2).   
 (4) Subărezervaăîndepliniriiăcerin elorăart.ă125ăalin. (2) şiă(5) dinăLegeaănr.ă31/1990,ărepublicat ,ăcuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă întreprindereaă public ă nuă poateă limitaă eligibilitateaă
persoanelorădesemnateăcaăreprezentan i.   
 (5) Ac ionariiă potă votaă prină coresponden ă sauă prină mijloaceă electroniceă înainteă deă adunareaă
general .ăFormulareleădeăvotăprinăcoresponden ăvorăfiădepuseădeăc treăac ionariăcuăcelăpu ină48ădeă
oreăînainteădeăadunareaăgeneral .   
 (6) Întreprinderileă publiceă auă obliga iaă deă a creaă condi iileă pentruă exercitareaă dreptuluiă deă votă ală
ac ionarilorăprev zutălaăalin.ă(5).   
(7) Votulă prină mijloaceă electroniceă şiă votulă prină coresponden ă nuă potă fiă condi ionateă decâtă deă
cerin eănecesareăasigur riiăidentific riiăac ionarilorăşiăsecurit iiăcomunic riiăelectroniceăşiănumaiăînă
m suraăînăcareăsuntăpropor ionaleăcuărealizareaăacestorăobiective.   
 
Necesitate:  

Din experienta derularii sedintelor Consiliului de Administratie al SC MEDSERVMIN SA 
si Adunarii Generale a Actionarilor din anul 2016, se observa ca este din ce in ce mai dificil sa se 
organizeze sedinta CA/AGA, in care sa fie prezenti toti membrii/actionarii. Acest lucru se datoreaza 
faptului ca membrii/actionarii au locuri de munca/sedii diferite, iar persoanele imputernicite sa 
reprezinte organele respective necesita uneori un numar suficient de delegatii in tara sau strainatate, 
de multe ori plecarile in delegatii facandu-se in ultimul moment, in functie de situatiile care apar la 
locurile de munca. 

Plecand de la cele prezentate, este dificil de organizat sedinte in care sa fie prezenti toti 
membrii, deoarece si aceste sedinte au date limita prestabilita, pentru a se putea vota asupra 
documentatiilor care fac obiectul sedintelor ( Buget anual, Situatii financiare, etc.)  

In momentul de fata, mijloacele de comunicare la distanta( telefoane inteligente, tablete, lap 
topuri de ultima generatie) fac posibila participarea la sedinte a membrilor si prin mijloace audio-
video, conferinte telefonice sau prin programe de comunicare Skype, Yahoo messenger, Google 
talk, etc. 

De asemenea trebuie definita clar posibilitatea ca un membru sa delege alt membru 
capacitatea de a vota la  sedinte, in baza unei imputerniciri. 

 
Avand in vedere cele prezentate, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societăţii, 

art. 16, alin. (m), supunem spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor modificarea 
Actului Constitutiv al Societăţii, astfel: 

 prin introducerea unui alineat, respectiv: 
Art. 19 Convocarea Consiliului de Administraţie  

alin. (11) Şedin eleăConsiliulădeăAdministratieăpotăaveaălocăprinătelefon,ăe-mail, sau prin video-conferinta, prin 
alte mijloace de comunicare sau combinatii intre acestea, prin intermediulăc roraătoateăpersoaneleăcareăparticip ă
laăşedin ăseăpotăauzi/identificaăinămodăsimultanăunaăpeăalta,ăsaăiaăcunostintaăinătimpărealăsi/sauăcontinuuădeăceleă



3 
 

exprimate in cadrul sedintei. Participareaălaăoăastfelădeăşedin ăseăconsideraăparticipareăînăpersoan ,ăînăscopulă
îndepliniriiăcerin elorăcuăprivireălaăcvorumăsiăcondi iiădeăvot.ă 
OricareădintreămembriiăConsiliuluiădeăAdministratieăpoateădelegaăc treăunăaltămembruăcapacitateaădeăaăvotaăînă
cadrulăuneiăanumeăşedin eăaăConsiliuluiădeăAdministratie. 
Consiliul de Administratie poate adopta regulamente cu privire la modul de exercitare a unei astfel de participari 
sau deleg riădeăcapacitate. 

 prin modificarea art. 14 alin 1, respectiv de la: 
 ,,Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de care Presedintele Consiliului de Administratie 
sauădeăcatreăunămembruăalăconsiliului,ăpeăbazaăimputerniciriiădataădeăpresedinte’’ 

la 
,,Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de care Presedintele Consiliului de Administratie 
sau de catre un membru al consiliului, pe baza imputernicirii data de presedinte, cu respectarea 

prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 

corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare  ’’ 
 prin modificarea art. 17 alin 1, respectiv de la: 

 ,,HotararileăAdunariiăGeneraleăaăActionarilorăseăiauăprinăvotădeschis’’ 
la 

,,Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis, cu respectarea prevederilor 

Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a 

intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare’’ 
 

 
Consiliul de Administraţie:  

 Lavinia COSNEANU –preşedinte; 
 DomnulăViorelăST NOIUă–membru; 
 DomnulăGheorgheăNEA ă–membru; 
 DoamnaăLucre iaăPÎRC L BOIUă–membru; 
 Domnul Constantin ENEA – membru. 

 

 

 

 

Registru CA 

NR. 461 / 30.06.2016 
 
 


