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Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A.  

Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010366 

Telefon 021/210.08.31, fax : 021/311.83.99, RO 14923006, J40/9811/2002 

 

 

 

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR 

 

HOTĂRÂREA nr. 12 

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S. CONVERSMIN SA  

din data de 13.09.2019 

 

 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în data de 13.09.2019, la sediul 

Ministerului Economiei, convocată prin adresa Ministerului Economiei nr. 

41112/BCA/12.09.2019, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, având următoarea: 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății CONVERSMIN S.A. conform 

ordinului ministrului economiei nr. 699/07.06.2019 și a hotărârii AGOA nr. 9/11.06.2019. 

2. Împuternicirea directorului general al Societății Conversmin S.A București pentru 

îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a Actului Constitutiv la Oficiul Național al 

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  

În baza Ordinului ministrului economiei nr. 1108/06.09.2019 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. La punctul nr.1 al ordinii de zi privind „Aprobarea modificării Actului Constitutiv al 

Societății CONVERSMIN SA conform Ordinului ministrului economiei nr 699/07.06.2019 

și a hotărârii AGOA nr. 9/11.06.2019.”; 

 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/08.07.2019; 

- adresa nr. 920/08.07.2019 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al 

societății CONVERSMIN SA conform Ordinului ministrului economiei nr 

699/07.06.2019 și a hotărârii AGOA nr. 9/11.06.2019. 

 

reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. Societății CONVERSMIN S.A. votează 

pentru aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății CONVERSMIN SA după 

cum urmează: 

1) Art. 17 alin 9 „Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin 

intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice sau 

video-conferințe), prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot 

auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană 

în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. De asemenea, 

mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare 

pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și 

retransmiterea deliberărilor în mod continuu”   

se va modifica în: 
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Art. 17 alin. 9 „Ședințele consiliului de administrație pot avea loc și prin 

intermediul mijloacelor electronice de comunicare (inclusiv prin conferințe telefonice, 

video-conferințe, email). Membrii care participa la ședință (inclusiv prin conferințe 

telefonice, video-conferințe, email), se consideră prezenți, în scopul îndeplinirii cerințelor 

cu privire la cvorum și condiții de vot. De asemenea, mijloacele de comunicare la distanță 

trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, 

participarea efectivă a acestora la ședință și retransmiterea deliberărilor în mod continuu” 

2) Art. 17 alin 16 „Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 

trei membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu votul majorității 

membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva ședință a Consiliului. În caz de paritate de 

voturi, Președintele Consiliului sau persoana împuternicită să prezideze ședința, va avea 

votul decisiv.” 

se va modifica in: 

Art. 17 alin 16 „Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 

trei membri ai consiliului de administrație (inclusiv cei reprezentați sau cei care participă 

prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare: conferințe telefonice, video-

conferințe, email), iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți sau 

reprezentați la respectiva ședință a Consiliului. În caz de paritate de voturi, Președintele 

Consiliului sau persoana împuternicită să prezideze ședința, va avea votul decisiv.” 

3) Art. 18 lit B alin. 4 lit. a) „Comitetul de audit îndeplinește în principal atribuțiile 

prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.” 

se va modifica in: 

Art. 18 lit B alin. 4 lit. a) “Comitetul de audit îndeplinește în principal atribuțiile 

prevăzute de Legea nr. 162/2017 și Regulamentul (UE) nr. 537/2014.” 

4) Art. 21 – Cenzorii - Se elimină. 

 

2. La punctul 2 al ordinii de zi reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. Societății 

CONVERSMIN S.A. votează pentru împuternicirea Directorului General al Societății 

CONVERSMIN SA București pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a 

Actului Constitutiv la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

București. 

 Prezentul document a fost încheiat în 2 exemplare originale, din care un exemplar pentru 

societate şi un exemplar pentru transmiterea la O.N.R.C. în vederea înregistrării și publicării. 

 

 

Reprezentantul Ministerului Economiei în AGA: Președintele Consiliului de Administrație 

 Ruxandra DANȚIȘ Gheorghe - Daniel SAVIUC  

 

 

   Secretar A.G.A. 

  Dăogaru Mihaela 


