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Evenimente importante de raportat, conform art. 99 lit. e) din Codul Bursei de Valori București 

Cartea I - Titlul II Emitenții și Instrumentele Financiare - Cereri de chemare în judecată formulate 

de acționarul minoritar Dumitrescu Andrei - Sebastian. 

 

Societatea CONPET S.A informează acționarii și investitorii cu privire la primirea la registratura 

societății a următoarelor  cereri de chemare în judecată, după cum urmează:  

 

1) În data de 05.08.2021 Tribunalul Prahova ne-a comunicat cererea de chemare în judecată 

formulată de către acționarul minoritar Dumitrescu Andrei-Sebastian în contradictoriu cu CONPET 

S.A.,Statul Român prin Ministerul Energiei și Ministerul Energiei, prin care se solicită  pronunțarea 

unei hotărâri judecătorești în sensul: 

1. constatării incidenței dispozițiilor Legii nr.137/2002 (art.12, alin.(5) și următoarele coroborate, 

în lipsa de prevedere contrară cu dispozițiile Legii nr.31/1990) iar nu ale Legii nr.24/2017 în ceea 

ce privește majorarea capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor pentru care au fost 

eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate privată în favoarea CONPET S.A.  
2. obligării Acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei și Ministerului Energiei să nu 

adopte o conduită prin intermediul căreia să se dea eficiență dispozițiilor Legii nr.24/2017 privind 

majorarea capitalului social prin aport în natură expusă la punctul 1, în cadrul viitoarelor ședințe 

A.G.E.A.  
3. obligării pârâților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul proces.  

 
Menționam că cererea de chemare în judecată face obiectul dosarului nr. 3531/105/2021 și acesta 

încă nu are termen de judecată întrucât se  află  în procedura de regularizare a cererii. Conpet S.A. 

va proceda la efectuarea tuturor demersurilor procedurale care se impun in aceasta speță 

 

2) În data de 06.08.2021 Tribunalului Prahova ne a comunicat cererea de chemare în judecată 

formulată de către acționarul minoritar Dumitrescu Andrei-Sebastian în contradictoriu cu CONPET 

S.A., prin care se solicită  pronunțarea unei hotărâri judecătorești în sensul: 
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1. constatării nulității absolute parțiale a Hotărârii A.G.E.A. nr.1/10.03.2021 adoptată în 

cadrul CONPET S.A., cu privire la art. 2; 

2. constatării nulității absolute parțiale a Hotărârii A.G.E.A. nr. 2/11.03.2021 adoptata in 

cadrul Conpet S.A.,cu privire la art. 2; 

3. obligării pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată. 

Menționam că cererea de chemare în judecată face obiectul dosarului nr. 3377/105/2021 și acesta  

încă nu are termen de judecată întrucât se  află  în procedura de regularizare a cererii. Conpet  S.A. 

va proceda la efectuarea tuturor demersurilor procedurale care se impun in aceasta speță 
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