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Comunicat de presă – Schimbarea conducerii Romgaz
Romgaz: Precizări referitoare la decizia CA de revocare a directorului general
Ca urmare a informațiilor vehiculate în mass-media, Romgaz precizează că
societatea noastră activează respectând toate principiile de guvernanță corporativă
și reglementările legale în vigoare.
Ședințele Consiliului de Administrație au loc respectând aceste reglementări, fiind
convocate și desfășurate conform normelor legale în vigoare și Regulamentul Intern
al Consiliului de Administraţie, și ținând cont de agenda de dezvoltare și problemele
curente ale companiei. Astfel, ședința Consiliului de Administraţie din data de 14
decembrie 2017, ora 16:00, a fost convocată în data de 8 decembrie 2017,
respectând prevederile menționate.
De asemenea, Romgaz precizează că, în data de 7.06.2017 - prin rechizitoriul nr.
146/ D.P. 2010, DIICOT a dispus clasarea cauzei referitoare la domnul Corin Emil
Cindrea, director general provizoriu al companiei.
Orice informație care precizează existenţa unei calităţi în cauza respectivă în prezent
şi lansată în spaţiul public denaturează adevărul și este contrară normelor
deontologice care trebuie să guverneze activitatea mass media.
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Despre Romgaz
Romgaz este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania
este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti şi a Bursei din Londra (LSE).
Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%. Compania are o experienţă vastă în
domeniul explorării şi producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în
1909. Romgaz face cercetare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazeifere, produce
gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze
naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură servicii
profesioniste de transport tehnologic. Din 2013, Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin
asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie
electrică.
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