ACT CONSTITUTIV
al Societ ii Na ionale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. Media
actualizat la data de __________________ 2014

Art. 1 - Denumirea Societ ii
Denumirea Societ ii este Societatea Na ional de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A., denumit
în continuare „S.N.G.N. ROMGAZ – S.A.” sau „Societatea”.
Art. 2 - Forma juridic a Societ ii
S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. este persoan juridic român , având forma juridic de
societate pe ac iuni i î i desf oar activitatea în conformitate cu legile române i cu
prezentul act constitutiv.
Art. 3 - Sediul Societ ii
(1) Sediul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A este situat în Municipiul Media , P- a C.I. Mota , nr.
4, jude ul Sibiu.
(2) Sediul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. poate fi schimbat, prin hot râre a adun rii generale
extraordinare a ac ionarilor.
(3) S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. are în componen 7 ( apte) sucursale, prev zute în anexa
„Sucursalele Societ ii Na ionale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., la prezentul Act
constitutiv.
(4) S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A poate înfiin a sucursale, agen ii, reprezentante sau alte
asemenea unit i f r personalitate juridic prin hot râre a adun rii generale extraordinare a
ac ionarilor.
Art. 4 - Durata Societ ii
Societatea se înfiin eaz pentru o durat nedeterminat .
Art. 5 - Domeniul i obiectul de activitate al Societ ii
(1) Domeniul principal de activitate al Societ ii, potrivit Clasific rii Activit ilor din
Economia Na ional (CAEN Rev. 2), este extrac ia gazelor naturale (cod CAEN: 062).
(2) Activitatea principal a Societ ii este extrac ia gazelor naturale (cod CAEN: 0620);
(3) Societatea va putea desf ura urm toarele activit i secundare:
-

Depozitarea/înmagazinare subteran a gazelor naturale (cod CAEN: 5210);
Activit i anexe extrac iei petrolului brut i gazelor naturale (cod CAEN: 0910);
Distribu ia combustibililor gazo i, prin conducte (cod CAEN: 3522);
Comercializarea combustibililor gazo i, prin conducte (cod CAEN: 3523);
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-

Comercializarea, cu ridicata, a combustibililor solizi, lichizi i gazo i i al produselor
derivate (cod CAEN: 4671);
Extrac ia petrolului brut (cod CAEN: 0610);
Alte activit i extractive n.c.a (cod CAEN: 0899);
Activit i de servicii anexe pentru extrac ia mineralelor (cod CAENP: 0990);
Fabricarea produselor ob inute din prelucrarea i eiului (cod CAEN: 1920);
Fabricarea gazelor industriale (cod CAEN: 2011);
Activit i de test ri i analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN:
7120);
Transportul prin conducte, altele decât conductele magistrale (cod CAEN: 4950);
Transportul rutier de m rfuri (cod CAEN: 4941);
Alte transporturi terestre de c l tori n.c.a. (cod CAEN: 4939);
Activit i de servicii anexe pentru transporturi terestre (cod CAEN: 5221);
Activit i de manipulare (cod CAEN: 5224) ;
Între inerea i repararea autovehiculelor (cod CAEN: 4520);
Repararea articolelor fabricate din metal (cod CAEN: 3311);
Repararea ma nilor (cod CAEN: 3312);
Repararea echipamentelor electronice i optice (cod CAEN: 3313);
Repararea echipamentelor electrice (cod CAEN: 3314);
Repararea i între inerea altor echipamente de transport n.c.a. (cod CAEN: 3317);
Repararea altor echipamente (cod CAEN: 3319);
Opera iuni de mecanic general (cod CAEN: 2562);
Activit i de inginerie i de consultan tehnic legate de acestea (cod CAEN: 7112);
Alte activit i profesionale, tiin ifice i tehnice n.c.a. (cod CAEN: 7490);
Închirierea de autoturisme i autovehicule rutiere u oare (cod CAEN: 7711);
Închirierea de autovehicule rutiere grele (cod CAEN: 7712);
Închirierea i leasingul cu ma ini i echipamente pentru construc ii (cod CAEN:
7732)
Închirierea altor ma ini, echipamente i bunuri tangibile (cod CAEN: 7739);
Închirierea i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN:
6820);
Produc ia de energie electric (cod CAEN: 3511);
Transportul energiei electrice (cod CAEN: 3512);
Distribu ia de energie electric (cod CAEN: 3513);
Comercializarea energiei electrice (cod CAEN: 3514);
Captarea, tratarea i distribu ia apei (cod CAEN: 3600);
Furnizarea de abur i aer condi ionat (cod CAEN: 3530);
Activit i de test ri i analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale (cod CAEN:
7120);
Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (cod CAEN: 2059);
Tratarea i eliminarea de eurilor nepericuloase (cod CAEN: 3821);
Colectarea de eurilor nepericuloase (cod CAEN: 3811)
Colectarea de eurilor periculoase (cod CAEN: 3812)
Demontarea (dezasamblarea) ma inilor i a echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor (cod CAEN: 3831);
Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN: 3832);
Lucr ri de construc ii a cl dirilor reziden iale i nereziden iale (cod CAEN: 4120);
Lucr ri de construc ii a drumurilor i autostr zilor (cod CAEN: 4211);
Lucr ri de construc ii a c ilor ferate de suprafa i subterane (cod CAEN: 4212);
Construc ia de poduri i tuneluri (cod CAEN: 4213);
Lucr ri de construc ii a proiectelor utilitare pentru fluide (cod CAEN: 4221);
Lucr ri de construc ii a proiectelor utilitare pentru electricitate i telecomunica ii (cod
CAEN: 4222);
Lucr ri de construc ii a altor proiecte inginere ti n.c.a. (cod CAEN: 4299);
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-

Lucr ri de demolare a construc iilor (cod CAEN: 4311);
Lucr ri de preg tire a terenului (cod CAEN: 4312);
Instalarea ma inilor i echipamentelor industriale (cod CAEN: 3320) ;
Lucr ri de instala ii electrice (cod CAEN: 4321);
Lucr ri de instala ii sanitare, de înc lzire i de aer condi ionat (cod CAEN: 4322);
Lucr ri de tâmpl rie i dulgherie (cod CAEN: 4332)
Lucr ri de pardosire i placare a pere ilor (cod CAEN: 4333)
Alte lucr ri de finisare (cod CAEN: 4339)
Alte lucr ri de instala ii pentru construc ii (cod CAEN: 4329);
Alte lucr ri speciale de construc ii n.c.a. (cod CAEN: 4399);
Comer cu ridicata al ma inilor-unelte (cod CAEN: 4662) ;
Comer cu ridicata al ma inilor pentru industria minier i construc ii (cod CAEN:
4663);
Comer cu ridicata al produselor chimice (cod CAEN: 4675);
Comer cu ridicata al de eurilor i resturilor (cod CAEN: 4677);
Comer cu am nuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominant de
produse alimentare, b uturi i tutun (cod CAEN: 4711);
Comer cu am nuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cod CAEN:
4778);
Comer cu am nuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine (cod CAEN:
4779);
Produc ia de rezervoare, cisterne i containere metalice (cod CAEN: 2529);
Fabricarea de construc ii metalice i p r i componente ale structurilor metalice (cod
CAEN: 2511)
Fabricarea de u i i ferestre din metal (cod CAEN: 2512)
Fabricarea altor articole din metal n.c.a. (cod CAEN: 2599);
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (cod CAEN: 3299);
Fabricarea motoarelor generatoarelor i transformatoarelor electrice (cod CAEN:
2711)
Fabricarea aparatelor de distribu ie i control a electricit ii (cod CAEN: 2712)
Activit i de difuzare a programelor de radio (cod CAEN: 6010);
Activit i de difuzare a programelor de televiziune (cod CAEN: 6020);
Activit i de telecomunica ii prin re ele cu cablu (cod CAEN: 6110);
Activit i de telecomunica ii prin re ele f r cablu, exclusiv prin satelit (cod CAEN:
6120);
Activit i de telecomunica ii prin satelit (cod CAEN: 6130);
Alte activit i de telecomunica ii (cod CAEN: 6190);
Alte activit i de creditare (cod CAEN: 6492);
Alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CAEN: 6499);
Activit i de intermediere a tranzac iilor financiare (cod CAEN: 6612);
Activit i auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN: 6619) ;
Activit i de consultan pentru afaceri i management (cod CAEN: 7022);
Activit i de arhitectur (cod CAEN: 7111);
Activit i de servicii privind sistemele de securizare (cod CAEN: 8020)
Activit i de înv mânt secundar, tehnic sau profesional (cod CAEN: 8532);
Activit i de servicii suport pentru înv t mânt (cod CAEN: 8560) ;
Activit i ale agen iilor turistice (cod CAEN: 7911);
Activit i ale tur – operatorilor (cod CAEN: 7912);
Activit i hoteliere i alte facilit i de cazare similare (cod CAEN: 5510);
Facilit i de cazare pentru vacan e i perioade de scurt durat (cod CAEN: 5520);
Parcuri pentru rulote, campinguri i tabere (cod CAEN: 5530);
Alte servicii de cazare (cod CAEN: 5590)
Alte servicii de rezervare i asisten turistic (cod CAEN: 7990);
Activit i de restaurant (cod CAEN: 5610);
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Activit i de alimenta ie (catering) pentru evenimente (cod CAEN: 5621);
Alte activit i de alimenta ie n.c.a. (cod CAEN: 5629)
Activit i de baruri i alte activit i de servire a b uturilor (cod CAEN: 5630);
Intermedieri în comer ul cu produse diverse (cod CAEN: 4619);
Activit i de asisten medical general (cod CAEN: 8621);
Activit i de asisten medical specializat (cod CAEN: 8622);
Activit i ale centrelor de îngrijire medical (cod CAEN: 8710);
Activit i de asisten stomatologic (cod CAEN: 8623);
Alte activit i referitoare la s n tatea uman (cod CAEN: 8690);
Activit i ale bazelor sportive (cod CAEN: 9311);
Activit i ale cluburilor sportive (cod CAEN: 9312);
Activit i ale centrelor de fitness (cod CAEN: 9313);
Alte activit i sportive (cod CAEN: 9319);
Alte activit i recreative i distractive n.c.a. (cod CAEN: 9329)

Art. 6 - Capitalul social
(1) Capitalul social al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. este de 385.422.400 lei, fiind subscris i
v rsat integral.
(2) Capitalul social este împ r it în 385.422.400 ac iuni, fiecare ac iune având o valoare
nominal de 1 leu.
(3) Statul Român de ine un num r de 269.823.080 actiuni.
(4) Drepturile Statului Român, în calitatea acestuia de ac ionar la S.N.G.N. „ROMGAZ” –
S.A., sunt exercitate prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, cu sediul
principal în Bucure ti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1.
(5) S.C. Fondul Proprietatea S.A., cu sediul în Bucure ti, str. Buze ti nr. 78-80, et. 7, sector
1, având cod unic de înregistrare 18253260 i num r de ordine în registrul comer ului
J/40/21901/2005, de ine un num r de 57.785.960 ac iuni”.
(6) Un numar de 57.813.360 actiuni este detinut de persoane fizice si juridice, romane si
straine.
Art. 7- Majorarea i reducerea capitalului social
(1) Capitalul social se poate majora prin emiterea de noi ac iuni sau prin majorarea valorii
nominale a ac iunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar i/sau în natur .
(2) Capitalul social poate fi redus prin mic orarea num rului de ac iuni, prin reducerea valorii
nominale a ac iunilor, precum i prin dobândirea propriilor ac iuni, urmat de anularea lor.
(3) În cazul în care Consiliul de Administra ie constat c , în urma unor pierderi, stabilite
prin situa iile financiare anuale, aprobate conform legii, activul net al Societ ii, determinat
ca diferen a între totalul activelor i totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai pu in de
jum tate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndat adunarea general
extraordinar a ac ionarilor pentru a decide reducerea, reconstituirea capitalului social sau
dizolvarea Societ ii.
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Art. 8 - Ac iunile Societ ii
(1) Ac iunile Societ ii sunt nominative, indivizibile, emise în form dematerializat
transferabile.

i liber

(2) În condi iile legii, prin hot râre a adun rii generale extraordinare a ac ionarilor, vor putea
fi emise i ac iuni preferen iale, cu dividend prioritar, f r drept de vot.
(3) Emisiunea, conversia i înstr inarea ac iunilor Societ ii se va face, cu respectarea
prevederilor legale i ale prezentului act constitutiv.
(4) Când o ac iune nominativ devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie
transmiterea decât în condi iile în care acestea desemneaz un reprezentant unic pentru
exercitarea drepturilor rezultând din ac iuni.
(5) Eviden a ac iunilor i ac ionarilor Societ ii va fi inut cu respectarea condi iilor i
formalit ilor prev zute de lege, prin grija Pre edintelui Consiliului de Administra ie.
(6) În situa ia admiterii la tranzac ionare, Societatea va ine eviden a ac iunilor prin
intermediul unei societ i de registru independent .
(7) În cazul în care, ac iunile Societ ii sunt admise pentru prima dat la tranzac ionare pe o
pia reglementat din România ca urmare a unei oferte publice ini iale de vânzare, se pot
emite certificate de depozit, având la baz ac iunile emise de Societate, de c tre o entitate,
alta decât Societatea, în condi iile în care certificatele de depozit urmeaz a fi admise la
tranzac ionare pe o pia reglementat dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.
Art. 9 - Certificatele de depozit
(1) Certificatele de depozit sunt valori mobiliare care confer de in torului drepturi i
obliga ii aferente ac iunilor suport în baza c rora au fost emise.
(2) Certificatele de depozit confer dreptul de a ob ine, prin conversie, ac iuni în cadrul
Societ ii. Conversia se face potrivit prevederilor legale aplicabile în materie.
(3) În plus fa de cele de mai sus i f r a contraveni acestora, se recunoa te dreptul
de in torilor certificatelor de depozit de a de de ine, la rândul lor, ac iuni ale Societ ii.
Art. 10 - Drepturile i obliga iile ac ionarilor
(1) Dobândirea de c tre o persoan a dreptului de proprietate asupra unei ac iuni are ca efect
dobândirea de drept a statutului de ac ionar al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A, cu toate
drepturile i obliga iile care decurg din aceast calitate, potrivit legii i prezentului Act
constitutiv.
(2) Cu excep iile prev zute de lege, fiecare ac iune a c rei valoare a fost subscris
integral confer ac ionarului dreptul:

i v rsat

a) de a participa la edin ele adun rii generale a ac ionarilor;
b) de a ob ine informa iile necesare exercit rii dreptului de vot i informa iile privind
rezultatele votului în adunarea general a ac ionarilor;
c) de a exprima un vot în adunarea general a ac ionarilor;
d) de a ob ine plata dividendelor care i se cuvin;
e) de preferin , la subscrierea ac iunilor nou emise;
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f) de a fi tratat, în mod egal, cu ceilal i ac ionari care de in ac iuni de aceea i categorie;
g) orice alte drepturi prev zute de lege i de prezentul act constitutiv.
(3) Ac ionarii trebuie s - i exercite drepturile cu bun – credin , cu respectarea drepturilor i
intereselor legitime ale Societ ii i ale celorlal i ac ionari.
(4) Ac ionarul care, într-o anumit opera iune, are, fie personal, fie ca reprezentant al unei
alte persoane, un interes contrar aceluia al Societ ii, va trebui s se ab in de la deliber rile
privind acea opera iune.
(5) Ac ionarii vor transmite Societ ii, din oficiu sau la cererea Consiliului de Administra ie,
toate datele de identificare i de contact necesare pentru asigurarea condi iilor de exercitare a
drepturilor i de executare a obliga iilor Societ ii, prev zute de lege sau de prezentul Act
constitutiv.
(6) În situa ia modific rii datelor transmise, potrivit alin. 5, transmiterea noilor date se va
face din oficiu de c tre ac ionari.
(7) În m sura în care noile date de identificare i contact nu sunt transmise, potrivit alin. 6,
acestea nu sunt opozabile Societ ii.
Art. 11 - Exercitarea drepturilor de c tre de in torii certificatelor de depozit
(1) Drepturile i obliga iile aferente ac iunilor suport în baza c rora s-au emis certificatele de
depozit revin de in torilor de certificate de depozit, propor ional cu de inerile acestora de
certificate de depozit i cu luarea în considerare a ratei de conversie între ac iunile suport i
certificatele de depozit.
(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele c ruia sunt înregistrate ac iunile suport în
baza c rora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de ac ionar în în elesul i în
vederea aplic rii Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
ac ionarilor în cadrul adun rilor generale ale societ ilor comerciale. În acest sens, emitentul
de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corect , complet i la
timp a de in torilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozi iilor înscrise în
documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele i materialele
informative aferente unei adun ri generale a ac ionarilor, puse la dispozi ia ac ionarilor de
c tre Societate.
(3) În vederea exercit rii de c tre un de in tor de certificate de depozit a drepturilor i
obliga iilor ce îi revin în leg tur cu o adunare general a ac ionarilor, respectivul de in tor
de certificate de depozit va transmite entit ii la care are deschis contul s u de certificate de
depozit instruc iunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adun rii
generale a ac ionarilor, astfel încât respectivele informa ii s poat fi transmise emitentului
de certificate de depozit.
(4) Emitentul certificatelor de depozit voteaz în adunarea general a ac ionarilor Societ ii
în conformitate i în limita instruc iunilor de in torilor de certificate de depozit care au
aceast calitate la data de referin stabilit conform prevederilor legale aplicabile i cu
respectarea dispozi iilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.
(5) Emitentul de certificate de depozit poate s exprime în adunarea general a ac ionarilor
pentru unele dintre ac iunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte ac iuni
suport.
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(6) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor
m surilor necesare, astfel încât entitatea care ine eviden a de in torilor de certificate de
depozit, intermediarii implica i în prestarea serviciilor de custodie pentru ace tia pe pia a pe
care se tranzac ioneaz acestea i/sau orice alte entit i implicate în eviden a de in torilor de
certificate de depozit s îi raporteze instruc iunile de vot ale de in torilor de certificate de
depozit cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adun rii generale a ac ionarilor.
Art. 12 - Organizarea i competen ele adun rii generale a ac ionarilor
(1) Adun rile generale ale ac ionarilor sunt ordinare i extraordinare.
(2) Adunarea general ordinar a ac ionarilor se întrune te, cel pu in, o dat pe an, în cel mult
5 luni, de la încheierea exerci iului financiar.
(3) Adunarea general ordinar a ac ionarilor are competen a s decid asupra oric ror
probleme legate de activitatea Societ ii, cu excep ia celor care sunt date de lege în
competen a adun rii generale extraordinare a ac ionarilor.
(4) Adunarea general ordinar a ac ionarilor are, în principal, urm toarele atribu ii:
a) s discute, s aprobe sau, dup caz, s modifice situa iile financiare anuale ale
Societ ii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administra ie i de auditorul
financiar i, s fixeze dividendul cuvenit ac ionarilor;
b) s discute, s aprobe sau, dup caz s solicite completarea sau revizuirea, în condi iile
prev zute de lege, planului de administrare al Societ ii;
c) s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli, pe exerci iul financiar urm tor;
d) s aleag i s revoce membrii Consiliului de Administra ie, i s stabileasc
remunera ia cuvenit acestora;
e) s se pronun e asupra gestiunii administratorilor;
f) s numeasc i s demit auditorul financiar, i s fixeze durata minim a contractului
de audit financiar;
g) s aprobe contractarea de împrumuturi bancare pe termen mediu i lung, inclusiv a
celor externe, stabile te competen ele i nivelul de contractare a împrumurilor
bancare de pe pia a intern i extern , a creditelor comerciale i a garan iilor aferente
acestor împrumuturi;
h) s hot rasc gajarea, închirierea sau desfiin are uneia sau mai multor unit i ale
societ ii.
(5) Adunarea general extraordinar a ac ionarilor se întrune te ori de câte ori este necesar
pentru a hot râ urm toarele:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

schimbarea formei juridice a Societ ii;
mutarea sediului Societ ii;
schimbarea obiectului de activitate al Societ ii;
înfiin area sau desfiin area unor sedii secundare: sucursale, agen ii, reprezentante sau
alte asemenea unit i f r personalitate juridic ;
majorarea capitalului social;
reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi ac iuni;
fuziunea cu alte societ i sau divizarea Societ ii;
dizolvarea anticipat a Societ ii;
conversia ac iunilor nominative în ac iuni la purt tor, sau a ac iunilor la purtator în
ac iuni nominative;
conversia ac iunilor dintr-o categorie în cealalt ;
conversia unei categorii de obliga iuni în alt categorie sau în ac iuni;
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l) emisiunea de obliga iuni;
m) încheierea actelor de dobândire, având ca obiect active imobilizate, a c ror valoare
dep este, individual sau cumulat, pe perioada unui exerci iu financiar, 20% din
totalul activelor imobilizate ale Societ ii, mai pu in crean ele;
n) încheierea actelor de înstr inare, schimb sau de constituire de garan ii, având ca
obiect active imobilizate ale Societ ii, a c ror valoare dep e te, individual sau
cumulat, pe perioada unui exerci iu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate
ale Societ ii, mai pu in crean ele;
o) încheierea actelor de închiriere a unor active corporale a c ror valoare individual sau
cumulat , fa de acela i co-contractant sau persoane implicate ori care ac ioneaz în
mod concertat, dep e te 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai pu in
crean ele;
p) orice alt modificare a actului constitutiv sau oricare alt hot râre pentru care este
cerut aprobarea adun rii generale extraordinare a ac ionarilor;
Art. 13 - Convocarea adun rii generale a ac ionarilor
(1) Adunarea general a ac ionarilor se va convoca de c tre Consiliul de Administra ie, ori de
câte ori este necesar.
(2) Consiliul de Administra ie va convoaca de îndat adunarea general a ac ionarilor, la
cererea ac ionarilor reprezentând, individual sau împreun , cel pu in, 5% din capitalul social.
În acest caz, adunarea general a ac ionarilor va fi convocat în termen de cel mult 30 de zile
i se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.
(3) Adunarea general a ac ionarilor se întrune te la sediul societ ii sau în alt loc indicat în
convocator.
(4) Convocarea adun rii generale a ac ionarilor se va realiza cu respectarea condi iilor,
termenelor i formalit ilor de publicitate prev zute de lege.
(5) Convocatorul va cuprinde locul, data i ora inerii edin ei, ordinea de zi, cu men ionarea
explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor, data de referin ,
modalit ile prin care se va putea exercita dreptul de vot i descrierea precis a procedurilor
care trebuie respectate de ac ionari pentru a putea exercita dreptul de vot.
(6) Modificarea sau, dup caz, completarea ordinii de zi, dup convocarea adun rii generale a
ac ionarilor, se va putea face cu respectarea condi iilor, termenelor i formalit ilor prev zute
de lege.
(7) În cazul în care Consiliul de Administra ie nu convoaca adunarea general a ac ionarilor,
potrivit alin. 2, ac ionarii care au formulat cererea de convocare vor putea solicita instan ei de
judecat competente autorizarea convoc rii adun rii generale a ac ionarilor, aprobarea ordinii
de zi i stabilirea datei de referin , a datei i a locului de desf urare a edin ei i, dintre
ac ionari, a persoanei care va prezida edin a.
(8) Ac ionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dac nici unul din ei nu se
opune, s in i s ia orice hot râre de competen a adun rii generale a ac ionarilor, f r
respectarea formalit ilor cerute pentru convocarea ei.
Art. 14 - Organizarea edin elor adun rii generale a ac ionarilor
(1) edin ele adun rii generale a ac ionarilor sunt prezidate de Pre edintele Consiliului de
Administra ie sau de c tre persoana desemnat ca pre edinte de edin .
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(2) Adunarea general a ac ionarilor va alege, dintre ac ionarii prezen i, 1 pân la 3 secretari
care va/vor verifica lista de prezen a ac ionarilor indicând capitalul social pe care îl
reprezint fiecare i procesul - verbal întocmit de secretarul/secretarii tehnici pentru
constatarea num rului ac iunilor depuse i îndeplinirea tuturor condi iilor i formalit ilor
cerute de lege i prezentul act constitutiv, pentru inerea edin ei.
(3) Pre edintele Consiliului de Administra ie va desemna, dintre angaja ii Societ ii, unul sau
mai multi secretari tehnici care s verifice îndeplinirea condi iilor i formalit ilor necesare
pentru inerea edin elor.
(4) Prin procesul - verbal de edin , semnat de Pre edintele Consiliului de Administra ie i
de secretarul de edin , se va constata îndeplinirea formalit ilor de convocare, data i locul
adun rii, ac ionarii prezen i, personal sau prin reprezentant, num rul total al
ac iunilor/drepturilor de vot, dezbaterile în rezumat, hot rârile luate i, în mod corelativ,
num rul i felul voturilor exprimate, în leg tur cu fiecare decizie, iar, la cererea ac ionarilor,
declara iile f cute de ace tia în edin .
(5) La procesul - verbal de edin
prezen a ac ionarilor.

se vor anexa actele referitoare la convocare i listele de

(6) În situa ia în care edin a adun rii generale a ac ionarilor nu s-a putut ine, la data i ora
stabilit prin convocator, se va întocmi un proces – verbal care va cuprinde motivele pentru
care edin a nu s-a putut ine.
(7) Procesul – verbal de constatare prev zut la alin. 6 va fi semnat de Pre edintele Consiliului
de Administra ie i de c tre, cel pu in, un secretar tehnic.
Art. 15 - Desf urarea edin elor adun rii generale a ac ionarilor
(1) Ac ionarii î i pot exercita dreptul de vot, în cadrul edin elor adun rii generale a
ac ionarilor, personal sau prin reprezentant.
(2) În cazul votului prin reprezentant, procurile vor fi depuse în original la sediul Societ ii
sau comunicate pe cale electronicã, având încorporat , ata at sau logic asociat semn tura
electronic , cu 24 de ore înainte de edin a adun rii generale a ac ionarilor, sub sanc iunea
pierderii exerci iului dreptului de vot, pentru aceea edin .
(3) Procurile vor fi re inute de Societate, f cându-se men iune despre aceasta în procesul verbal de edin .
(4) Votul ac ionarilor va putea fi exercitat i prin coresponden sau prin mijloace
electronice, înainte de edin a adun rii generale a ac ionarilor, f r a putea fi condi ionate
decât de cerin e necesare asigur rii identific rii ac ionarilor i securit ii comunic rii
electronice.
(5) Cu excep iile prev zute de lege, fiecare ac iune confer dreptul la un vot în cadrul
adun rii generale a ac ionarilor.
(6) În situa ia în care un ac ionar se ab ine de la vot, în leg tur cu unul sau mai multe puncte
de pe ordinea de zi, se va considera c ac ionarul a renun at la exercitarea dreptului de vot
pentru acele puncte de pe ordinea de zi.
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(7) Pentru validitatea deliber rilor adun rii generale ordinare este necesar prezen a
ac ionarilor care s de in cel pu in jum tate din num rul total de drepturi de vot. Hot rârile
adun rii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
(8) La a doua convocare, având aceea i ordine de zi, adunarea general ordinar a
ac ionarilor va putea lua hot râri, în leg tur cu punctele înscrise pe ordinea de zi a primei
edin e, indiferent de cvorumul întrunit i cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
(9) Pentru validitatea deliber rilor adun rii generale extraordinare este necesar la prima
convocare prezen a ac ionarilor de inând cel pu in jum tate din num rul total de drepturi de
vot. Hot rârile sunt luate cu majoritatea voturilor de inute de ac ionarii prezen i sau
reprezenta i.
(10) Pentru validitatea deliber rilor adun rii generale extraordinare la convoc rile urm toare
este necesar prezen a ac ionarilor de inând cel pu in o p trime din num rul total de drepturi
de vot. Hot rârile sunt luate cu majoritatea voturilor de inute de ac ionarii prezen i sau
reprezenta i.
(11) Deciziile privind modificarea obiectului principal de activitate al Societ ii, reducerea
sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau
dizolvarea Societ ii se vor lua cu o majoritate de, cel pu in, dou treimi din drepturile de vot
de inute de ac ionarii prezen i sau reprezenta i.
(12) În situa ia în care, pentru valabilitatea unei decizii a adun rii generale a ac ionarilor,
exist prevederi legale care reglementeaz , în mod imperativ, un alt cvorum sau o alt
majoritate de voturi, decât cel prev zut de prezentul act constitutiv, se vor aplica, în mod
corespunz tor, acele prevederi legale.
(13) La calcularea cvorumului de prezen în cadrul unei adun ri generale a ac ionarilor se
iau în calcul numai acele ac iuni suport pentru care emitentul de certificate de depozit î i
exprim votul în adunarea general a ac ionarilor, inclusiv prin exprimarea unor op iuni de
"ab inere", în conformitate cu instruc iunile primite de la de in torii certificatelor de depozit.
Emitentul de certificate de depozit comunic Societ ii, la momentul calcul rii cvorumului de
prezen în cadrul adun rii generale a ac ionarilor, procentul de drepturi de vot aferente
ac iunilor suport pentru care î i va exprima votul în adunarea general a ac ionarilor.
(14) Hot rârea unei adun ri generale a ac ionarilor de a modifica drepturile sau obliga iile
referitoare la o categorie de ac iuni nu produce efecte decât în urma aprob rii acestei hot râri
de c tre adunarea special a de in torilor de ac iuni din acea categorie.
(15) Dispozi iile prev zute de prezentul act constitutiv, în leg tur cu convocarea, cvorumul
i desf urarea adun rii generale a ac ionarilor, se aplic în mod corespunz tor, i adun rilor
speciale.
(16) Hot rârile ini iate de adun rile speciale vor fi supuse aprob rii adun rii generale
corespunz toare.
Art. 16 - Hot rârile adun rii generale a ac ionarilor
(1) Hot rârile adun rii generale a ac ionarilor vor fi întocmite pe baza proceselor – verbale de
edin
i vor fi semnate de Pre edintele Consiliului de Administra ie i de secretarul de
edin .
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(2) Pentru a fi opozabile ter ilor, hot rârile adun rii generale a ac ionarilor vor fi depuse în
termen de 15 zile la oficiul registrului comer ului, spre a fi men ionate în registru i publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(3) Hot rârile luate de adunarea general a ac ionarilor sunt obligatorii chiar i pentru
ac ionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
(4) Hot rârile adun rii generale a ac ionarilor contrare legii sau actului constitutiv pot fi
atacate în justi ie, în condi iile i termenele prev zute de lege.
Art. 17 – Organizarea Consiliului de administra ie
(1) Societatea este administrat de un Consiliu de Administra ie format din 7 ( apte)
administratori, dintre care unul va fi numit Pre edinte al Consiliului de Administra ie.
(2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administra ie trebuie s fie administratori
neexecutivi i independen i i, cel pu in, unul trebuie s aib studii economice i experien
în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel pu in 5 ani.
(3) Administratorii sunt ale i de adunarea general ordinar a ac ionarilor, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile. Consiliul de Administra ie alege dintre membrii s i un
pre edinte al consiliului; mandatul acestuia nu poate dep i durata mandatului s u de
administrator.
(4) În cazul în care pre edintele se afl în imposibilitate temporar de a- i exercita atribu iile,
pe durata st rii respective de imposibilitate Consiliul de Administra ie poate îns rcina un alt
administrator cu îndeplinirea func iei de pre edinte.
(5) Pre edintele poate fi revocat oricând de c tre Consiliul de Administra ie.
(6) Alegerea administratorilor prin aplicarea metodei votului cumulativ se realizeaz cu
respectarea prevederilor legale aplicabile.
(7) Durata mandatului membrilor Consiliului de Administra ie este de 4 ani.
(8) Încetarea func iei de administrator, a func iei de Pre edinte al Consiliului de
Administra ie are loc prin împlinirea duratei de numire în func ie, prin revocare din func ie,
prin renun are la func ie, precum i pentru orice alte cauze prev zute de lege, de prezentul act
constitutiv sau de contractul de administrare.
(9) (1) În caz de vacan a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de
Administra ie procedeaz la numirea unor administratori provizorii, pân la întrunirea
adun rii generale ordinare a ac ionarilor.
(2) Dac vacan a prev zut la alin. (1) determin sc derea num rului administratorilor sub
minimul legal, administratorii r ma i convoac de îndat adunarea general ordinar a
ac ionarilor, pentru a completa num rul de membri ai Consiliului de Administra ie.
(3) În cazul în care administratorii nu î i îndeplinesc obliga ia de a convoca adunarea
general , orice parte interesat se poate adresa instan ei pentru a desemna persoana
îns rcinat cu convocarea adun rii generale ordinare a ac ionarilor, care s fac numirile
necesare.

- 11 -

(10) Pentru ca numirea în func ia de administrator, al Consiliului de Administra ie s fie
valabil din punct de vedere juridic, va trebui s fie acceptat de c tre persoana desemnat
pentru ocuparea postului vacant.
(11) Prin acceptarea numirii ca administrator, persoana desemnat va ocupa postul vacant i
va dobândi competen ele i responsabilit ile aferente postului ocupat, precum i toate
drepturile i obliga iile prev zute de lege, de prezentul act constitutiv i, de contractul de
administrare, pentru exercitarea func iei.
(12) În toate cazurile, persoana aleas ca membru în Consiliul de Administra ie, va trebui s
accepte numirea, în termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data
comunic rii deciziei de numire, prin declara ie scris .
(13) Renun area la func ia de administrator, se va notifica, în prealabil, Consiliul de
Administra ie, cu cel pu in 30 zile, înainte de data avut în vedere pentru vacantarea postului,
prin renun are la func ie, sub sanc iunea pl ii de daune - interese.
Art. 18 - Drepturile i obliga iile administratorilor
(1) Drepturile i obliga iile administratorilor, precum i situa iile de incompatibilitate ale
acestora, sunt prev zute de contractele de administrare, încheiate cu Societatea, de prezentul
act constitutiv i de prevederile legale aplicabile administratorilor întreprinderilor publice.
(2) Administratorii vor transmite Societ ii, din oficiu, toate datele de identificare i de
contact i care sunt necesare pentru asigurarea condi iilor de exercitare a drepturilor i de
executare a obliga iilor Societ ii, prev zute de lege sau de prezentul act constitutiv.
(3) În situa ia modific rii datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va
face din oficiu.
(4) În m sura în care noile date de identificare i de contact nu sunt transmise, potrivit alin. 3,
acestea nu vor putea fi f cute opozabile Societ ii.
Art. 19 – Competen ele Consiliului de Administra ie
(1) Consiliul de Administra ie va îndeplini toate actelor necesare i utile pentru realizarea
obiectului de activitate al societ ii cu excep ia celor care sunt prev zute de lege în
competen a adun rii generale a ac ionarilor.
(2) Consiliul de Administra ie deleag competen ele de conducere a societ ii, în condi iile i
limitele prev zute de lege i prezentul act constitutiv.
(3) Consiliul de Administra ie are urm toarele competen e de baz care nu pot fi delegate
directorilor:
a) stabilirea direc iilor principale de activitate i de dezvoltare ale Societ ii;
b) aprobarea planului de management al Societ ii;
c) stabilirea politicilor contabile i a sistemului de control financiar i a planific rii
financiare;
d) numirea i revocarea directorilor, inclusiv Directorul General i stabilirea
remunera iei acestora;
e) supravegherea activit ii directorilor;
f) preg tirea raportului anual al administratorilor;
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g) organizarea edin elor adun rii generale a ac ionarilor, precum i implementarea
hot rârilor acesteia;
h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolven ei Societ ii potrivit Legii
nr. 85/2006 privind procedura insolven ei;
i) alte competen e ale Consiliului de Administra ie care nu pot fi delegate, potrivit legii.
(4) Pre edintele Consiliului de Administra ie are urm toarele competen e:
a) s prezideze edin ele adun rii generale a ac ionarilor;
b) s convoace, s stabileasc ordinea de zi i s prezideze edin ele Consiliului de
Administra ie;
c) s coordoneze activitatea Consiliului de Administra ie;
d) s vegheze la buna func ionare a organelor de conducere i administrare a Societ ii;
e) s reprezinte Consiliul de Administra ie, în rela iile cu directorii Societ ii;
f) alte competen e prev zute de lege sau de prezentul Act constitutiv.
Art. 20 - Convocarea edin elor Consiliului de Administra ie
(1) Consiliul de Administra ie se întrune te ori de câte ori este necesar îns , cel pu in, o dat
la 3 luni.
(2) edin ele Consiliului de Adminstra ie vor fi convocate de Pre edinte, sau la cererea
motivat a cel pu in 2 administratori ori a Directorului General.
(3) În situa ia solicit rii de convocare a Consiliului de Administra ie din partea a cel pu in 2
administratori ori a directorului general, ordinea de zi este stabilit de c tre autorii cererii,
Pre edintele fiind obligat s dea curs unei astfel de cereri.
(4) edin ele Consiliului de Administra ie vor fi inute, de regul , prin întrunirea efectiv a
administratorilor la sediul social al Societ ii sau într-o alt loca ie stabilit prin convocator.
(5) edin ele Consiliului de Administra ie vor putea fi inute i prin teleconferin
videoconferin , în condi iile stabilite prin decizie a Consiliului de Administra ie.

sau

(6) Convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, locul edin ei, cu indicarea adresei loca iei,
data i ora inerii edin ei, ordinea de zi a edin ei i modalit ile în care se va putea exercita
dreptul de vot.
(7) În cazul prev zut la alin. 7, convocatorul va cuprinde, în mod obligatoriu, data i ora
inerii edin ei, ordinea de zi, modalitatea în care se va realiza comunicarea i modalit ile în
care se va putea exercita dreptul de vot.
(8) Convocatorul, înso it de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis
administratorilor, cu cel pu in 7 zile, înainte de data stabilit pentru edin a Consiliului de
Administra ie.
(9) În caz de necesitate, atunci când luarea unor decizii este necesar pentru p strarea unui
drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al
S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. i care nu s-ar putea p stra, evita sau, dup caz, valorifica
altfel, Consiliul de Administra ie va putea lua decizii chiar f r convocare i întrunire în
edin , prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, sau va putea lua decizii,
fiind întrunit în edin , i f r îndeplinirea termenului i formalit ilor de convocare, pentru
aceea decizie.
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Art. 21 - Desf urarea edin elor Consiliului de Administra ie
(1) edin ele Consiliului de Administra ie vor fi prezidate de Pre edinte sau de persoana
desemnat ca înlocuitor potrivit legii i prezentului act constitutiv.
(2) Administratorii, au obliga ia de a se prezenta i participa, în mod activ, la edin ele
Consiliului de Administra ie.
(3) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesar prezen a la edin a Consiliului de
Administra ie a majorit ii membrilor iar decizia s fie luat cu majoritatea voturilor valabil
exprimate.
(4) Votul în edin ele Consiliului de Administra ie va putea fi exercitat, în mod direct sau
prin reprezentant.
(5) Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decât prin intermediul unui alt administrator
i doar pe baz de mandat special.
(6) Un administrator nu poate s reprezinte la vot, decât un singur administrator absent.
(7) Votul direct se va putea exercita i prin coresponden sau prin mijloace electronice, în
condi iile stabilite prin decizie a Consiliului de Administra ie.
(8) Fiecare administrator are dreptul de a exprima, în mod direct sau prin reprezentant, un
singur vot cu ocazia lu rii unei decizii de c tre Consiliul de Administra ie.
(9) În caz de paritate de voturi, votul Pre edintelui Consiliului de Administra ie este decisiv.
(10) Prevederile alin. 12 nu se vor putea aplica în situa ia în care Pre edintele, este i director
al Societ ii.
(11) Administratorul care are într-o anumit opera iune, direct sau indirect, interese contrare
intereselor Societ ii trebuie s îi în tiin eze despre aceasta pe ceilal i administratori i
auditorul intern i s nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceast opera iune. Aceea i
obliga ie o are administratorul în cazul în care, într-o anumit opera iune, tie c sunt
interesate so ul sau so ia sa, rudele ori afinii s i pân la gradul al IV-lea inclusiv.
Art. 22 - Procesul - verbal de edin

i hot rârea Consiliului de Administra ie

(1) La fiecare edin a Consiliului de Administra ie se va întocmi un proces – verbal de
edin care va cuprinde numele i prenumele administratorilor prezen i, a administratorilor
reprezenta i, a administratorilor reprezentan i, rezumatul dezbaterilor, deciziile luate,
num rul i felul voturilor exprimate, în leg tur cu fiecare decizie, modul în care s-a
exprimat votul i, la cerere, opiniile separate.
(2) Procesul - verbal se consemneaz în Registrul de edin e al Consiliului de Administra ie
i se semneaz de Pre edintele Consiliului de Administra ie i, de c tre oricare dintre
administratorii care au participat, la edin .
(3) Pe baza procesului - verbal de edin se va emite hot rârea Consiliului de Administra ie
care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiec rei edin e, în parte.
(4) Hot rârea redactat , potrivit aliniatului precedent, va fi semnat de c tre Pre edintele
Consiliului de Administra ie.
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(5) Pentru fiecare edin a Consiliului de Administra ie se va întocmi un dosar de edin
care va cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate în cadrul edin ei,
pentru sus inerea punctelor de pe ordinea de zi, hot rârea adoptat de Consiliul de
Administra ie i, dup caz, procurile pe baza c rora s-a exercitat votul prin reprezentare,
i copiile certificate, de c tre
scrisorile prin care s-a exprimat votul prin coresponden
Secretarul Consiliului de Administra ie, dup scrisorile prin care s-a exprimat votul prin
mijloace electronice.
(6) Cu excep iile prev zute de lege, hot rârile Consiliului de Administra ie pot fi atacate în
justi ie, în condi iile i termenele prev zute de lege.
Art. 23 - Comitetele consultative
(1) În cadrul Consiliului de Administra ie se va constitui comitetul de nominalizare i
remunerare i comitetul de audit.
(2) Consiliul de Administra ie poate constitui i alte comitete consultative.
(3) Organizarea i func ionarea comitetelor consultative se stabile te, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile în Regulamentul de organizare i func ionare al Consiliului de
Administra ie, având în vedere urm toarele principii:
-

constituirea comitetelor consultative se realizeaz prin hot râre a Consiliului de
Administra ie cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
comitetele se convoac cel pu in trimestrial, sau la solicitarea expres a Consiliului de
Administra ie;
comitetele prezint Rapoarte trimestriale sau de câte ori este nevoie la cererea
consiliului;
deciziile comitetelor se adopt cu majoritate de voturi determinat prin raportare la
num rul de membri ai fiec rui comitet; în decizia comitetului se men ioneaz i
opiniile separate, dac este cazul;

Art. 24 - Directorii Societ ii
(1) Consiliul de Administra ie va delega, în tot sau în parte, competen ele de conducere a
Societ ii, c tre unul sau mai mul i directori, numind pe unul dintre ei ca Director General.
(2) Consiliul de Administra ie va numi, cu respectarea condi iilor i procedurilor prev zute
de prevederile legale aplicabile, directorii c tre care va delega competen ele de conducere a
Societ ii, potrivit alin. 1, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia desemn rii
directorilor la întreprinderile publice.
(3) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor m surilor aferente conducerii societ ii, în
limitele obiectului de activitate al societ ii i cu respectarea competen elor exclusive
rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administra ie i adun rii generale a
ac ionarilor.
(4) Prin hot rârea de delegare a competen elor de conducere, Consiliul de Administra ie va
decide i în leg tur cu modul de exercitare a competen elor delegate.
(5) Pre edintele Consiliului de Administra ie nu poate fi numit i Director General.
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(6) Directorul General va reprezenta Societatea în rela iile cu ter ii inclusiv în fa a instan elor
de judecat .
(7) Durata mandatului directorilor i Directorului General este de maxim 4 ani i se stabile te
prin contractul de mandat al acestora.
(8) Încetarea func iei de director sau a func iei de Director General are loc prin împlinirea
duratei mandatului, ca urmare a revoc rii din func ie, prin renun are la mandat, precum i
pentru orice alte cauze prev zute de lege, de prezentul Act constitutiv sau contractul de
mandat.
(9) Pentru ca numirea în func ia de director sau de Director General s produc efecte, va
trebui s fie acceptat de c tre persoana desemnat de Consiliul de Administra ie, pentru
ocuparea postului vacant.
(10) Prin acceptarea numirii în func ia de director sau Director General, persoana desemnat
va ocupa postul vacant i va dobândi competen ele i responsabilit ile aferente postului
ocupat, precum i toate drepturile i obliga iile prev zute de lege i dup caz, de contractul de
mandat, pentru exercitarea func iei.
(11) În toate cazurile, persoana desemnat pentru ocuparea unui post de director sau a
postului de Director General va trebui s accepte numirea în func ie, în termen de cel mult 15
zile i s informeze Consiliul de Administra ie cu privire la orice aspecte relevante din
perspectiva prevederilor legale aplicabile.
(12) Renun area la func ia de director sau la func ia de Director General se va notifica în
prealabil Consiliului de Administra ie, cu cel pu in 30 zile înainte de data avut în vedere
pentru vacantarea postului, prin renun are la func ie, sub sanc iunea pl ii de daune - interese.
(13) În cazul în care se vacanteaz un post de director, înainte de împlinirea duratei de
numire în func ie a ultimei persoanei care a ocupat postul vacantat, Directorul General va
solicita Pre edintelui Consiliului de Administra ie s convoace Consiliul de Administra ie,
pentru numirea în func ie i pentru delegarea de competen e, c tre noua persoan numit
pentru ocuparea postului vacant.
(14) În cazul în care se vacanteaza postul de Director General, înainte de împlinirea duratei
de numire în func ie a ultimei persoanei care a ocupat postul vacantat, auditorul intern va
informa de îndat Pre edintele Consiliului de Administra ie, despre vacantarea postului de
Director General.
(15) În în elesul prezentului act constitutiv, prin termenul de „director” sau „Director
General” se va în elege persoana c reia i-au fost delegate competen ele de conducere a
Societ ii, de c tre Consiliul de Administra ie, potrivit alin. 1.
Art. 25 – Drepturile i obliga iile directorilor i a Directorului General
(1) Drepturile i obliga iile directorilor, inclusiv ale Directorului General, precum i situa iile
de incompatibilitate ale acestora, vor fi cele prev zute de contractele de mandat, de hot rârea
Consiliului de Administra ie, privind delegarea competen elor de conducere a Societ ii, de
prevederile prezentului Act constitutiv i de prevederile legale aplicabile directorilor
societ ilor comerciale pe ac iuni.
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(2) Directorii vor transmite Societ ii, din oficiu sau la cererea Pre edintelui Consiliului de
Administra ie, datele de identificare i de contact necesare pentru asigurarea condi iilor de
exercitare a drepturilor i de executare a obliga iilor Societ ii, prev zute de lege.
(3) În situa ia modific rii datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va
face din oficiu.
(4) În m sura în care noile date de identificare i contact nu sunt transmise, potrivit alin. 3,
acestea nu vor putea fi f cute opozabile Societ ii.
Art. 26 - Interdic ii ale Societ ii, în rela ia cu administratorii i directorii
(1) Este interzis creditarea de c tre Societate a administratorilor sau directorilor ei, prin
intermediul unor opera iuni precum:
a) acordarea de împrumuturi;
b) garantarea direct ori indirect , în tot sau în parte, a oric ror împrumuturi contractate
de administratori sau directori, concomitent ori ulterioar contract rii împrumutului;
c) garantarea direct ori indirect , în tot sau în parte, a execut rii de c tre administratori
sau directori a oric ror alte obliga ii personale ale acestora fa de ter e persoane;
d) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei crean e ce are drept
obiect un împrumut acordat de o ter persoan administratorilor sau directorilor ori o
alt presta ie personal a acestora.
(2) Prevederile alin. 1 sunt aplicabile i opera iunilor în care sunt interesa i so ul sau so ia,
rudele ori afinii pân la gradul al IV-lea, inclusiv, ai administratorului sau directorului ori o
societate civil sau comercial la care una dintre persoanele anterior men ionate este asociat.
Art. 27 - Auditul financiar i auditul intern
(1) Situa iile financiare ale Societ ii sunt supuse auditului, care se efectueaz de c tre
auditori, persoane fizice sau juridice autorizate în condi iile legii.
(2) Situa iile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unit ile teritoriale ale
Ministerului Finan elor Publice, în condi iile legii.
(3) Societatea va contracta serviciile auditorului în conformitate cu prevederile legale
aplicabile în materia achizi iilor publice.
(4) Auditul financiar va fi exercitat în condi iile prev zute de lege
(5) Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale aplicabile în
materia auditului public intern.
(6) Auditorii interni raporteaz
Administra ie.

despre activitatea desf urat

direct Consiliului de

Art. 28 - Personalul Societ ii
(1) Personalul S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. va avea statut de salariat i va fi angajat pe baz
de contract individual de munc .
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(2) Pentru domenii de activitate care implic activit i cu volum i/sau complexitate ridicat ,
precum i în cazul organiz rii i desf ur rii unor activit i, prin intermediul unor sucursale,
agen ii sau reprezentan e, Societatea va putea avea i directori executivi.
(3) Directorii executivi sunt salaria i ai Societ ii.
(4) Drepturile i obliga iile salaria ilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. vor fi stabilite prin
contractele de munc încheiate cu Societatea, prin prevederile legale aplicabile în materia
raporturilor de munc i prin regulile interne de organizare a activit ii Societ ii.
Art. 29 - Exerci iul financiar
(1) Exerci iul financiar începe la 1 ianuarie i se încheie la 31 decembrie ale fiec rui an.
(2) Primul exerci iu financiar începe la data înmatricul rii S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. la
registrul comer ului.
Art. 30 - Bugetul de venituri i cheltuieli i finan area activit ii
(1) Pe perioada pentru care Societatea nu are un buget de venituri i cheltuieli aprobat, vor fi
respectate prevederile ultimului buget de venituri i cheltuieli aprobat.
(2) Activitatea Societ ii va fi finan at din surse de finan are constituite potrivit legii.
Art. 31 - Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea mijlocelor fixe aflate în proprietatea Societ ii se va calcula potrivit modului de
amortizare stabilit de Consiliul de Administra ie, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 32 - Eviden a contabil

i situa iile financiare ale Societ ii

(1) S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. va ine eviden a contabil în lei i va întocmi situa iile
financiare anuale, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Dup aprobare, situa iile financiare anuale vor face obiectul publicit ii, în condi iile i
termenele prev zute de lege.
Art. 33 - Calculul i repartizarea profitului
(1) Profitul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. se stabile te pe baza situa iilor financiare anuale
aprobate de adunarea general ordinar a ac ionarilor.
(2) Profitul S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. r mas dup plata impozitului pe profit se va
repartiza, în condi iile legii, pe baza hot rârii adun rii generale ordinare a ac ionarilor.
(3) Dividendele vor fi repartizate i pl tite pe baza hot rârii adun rii generale ordinare a
ac ionarilor, în condi iile i termenele prev zute de lege.
(4) Societatea pl te te dividendele emitentului de certificate de depozit propor ional cu
de inerile acestuia la data de înregistrare stabilit de adunarea general a ac ionarilor care a
aprobat distribuirea respectivelor dividende, în acelea i condi ii i cu respectarea aceleia i
proceduri ca i în cazul celorlal i ac ionari. Emitentul de certificate de depozit este
responsabil integral pentru ca sumele rezultând în urma pl ii dividendelor astfel primite s
revin de in torilor de certificate de depozit, propor ional cu de inerile acestora la data de
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înregistrare stabilit de adunarea general
respectivelor dividende.

a ac ionarilor care a aprobat distribuirea

(5) Societatea nu va putea repartiza i pl ti dividende par iale sau anticipate.

Art. 34 - Dizolvarea i lichidarea Societ ii
Dizolvarea i lichidarea S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. se va putea face în condi iile legii.

Art. 35 - Dispozi ii finale
Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaz cu prevederile legale aplicabile în
materia societ ilor comerciale, organiz rii i func ion rii întreprinderilor publice, i cu
prevederile Codului Civil.
Prezentul înscris reprezint forma actualizat a Actului constitutiv al Societ ii Na ionale de
Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., aprobat prin Hot rârea nr. ……din ……………….. a
Adun rii Generale Extraordinare a Ac ionarilor.

IMPUTERNICIT
CORNEL BOBÂLC
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ANEXA 1

LISTA
cuprinzând sucursalele Societ ii Na ionale de Gaze Naturale "ROMGAZ" – S.A.

Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.

Localitatea
Sediul

Denumirea sucursalei
Media

S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A.
Sucursala Media
S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A.
Sucursala Târgu Mure
S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A.
Sucursala Ploie ti

Târgu Mure

Str. Salcâmilor nr. 23
jud. Mure

Ploie ti

Str. Gheorghe Grigore
Cantacuzino nr. 184,
jud. Prahova
Str. Barajului nr. 6,
jud. Mure

Târgu Mure

SNGN "ROMGAZ" – S.A.
Sucursala de Transport
Tehnologic i Mentenan
SNGN "ROMGAZ" – S.A.
Sucursala de Interven ii, Repara ii
Capitale i Opera ii Speciale la
Sonde

Media

Bratislava
6.

7.

SNGN "ROMGAZ" – S.A.
Sucursala Bratislava
S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A.
Sucursala de Produc ie Energie
Electric Iernut

Str. Unirii nr. 4
jud. Sibiu

Sos. Sibiului nr.5,
jud. Sibiu

City Business Centre V.
Str. Karadži ova 16
821 08

Slovenská Republika
Iernut
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str. Energeticii nr. 1,
jud Mure

