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Societatea Naţională’ e Gaze Naturale Rnmgaz S.A. Mediaş
Domnului Gclu.Ştefai DIACONTJ, Preşedmte al Consllwlui de Adinin Nrt!~rRE
Domnului Corin Emil CIND1tEA, Director General
.

,

.

Avănd în vedere:
Necesitatca cficiei tizării relaţiilor cu instituţiile şi autorităţile Statului ca,c
rcglcmcntcază doi ieniul de activitate aI operatorului economic, necesitatca
consolidărjj afaceri] )ľ şi folosirca cAt mai eficientă a fäcilităţilor do promovaro;
Faptul că adminisir ita soeietăţii în sistem dualist nu a produs efectc
Prevederile Legii n 31/1990 republicată, cu modiflćăxile şi completările ulterioare,
-

-

-

.

fnterneiulart 119 alin.(1) dii Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modiňcările şi completăľile 1 lterioarc, Ministerul Economiei, în numele Statului Român ca
acţionar carc deţine un numar Ic 32.574.311 acţiuni rcprezentând 85,007 1% din capitalul social
al Societăţii Naţionale de 0 ze Naturale Romgaz S.A. Mediaş, prin OlIciul Participaţiilor
Statului şi privatizării în Indus nc solicită Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de
Gaze Naturaic Romgaz S.A (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.), convocarca adunărilor gcncralc
ordinară şi extraordinară ale ~ ~ţionariIor S.N.G.N. ROMGAZ S.A, în data do 29 aprilie 2013,
pcntru a dezhatc şi aproba dup~ cuni urmcază
Adunarea Generah Extraordinarä a Acţionarilor:
1) Aprobarea înfiin;ări unui scdiu socundar în Municipiul Bucureşti
2) Aproharea admini ;trănii societăţii în ,,sistem unitar”. Constatarca încetării
aplicabilităţii I-loll ârii nr. 12 din 26 septernbrie 2012 a Adun4nii (3 e nera le
Extraordinara a Ad onarilor.
3) Aprobarca Actului :onstitutiv aI Socictăţii Naţionale de Gaze Naturalc ,,ROMGAZ”
S.Â. corespunzător istemului unitar de adniinistraţie.
n

Proiectele de hotărâre propuse pentru a (1 adoptate în cadrul Adunarli Generale Extraordinară a
Acţionarilor pentru punctele pi >puse a ii incluse pe ordinea de zi menţionate mai sus, sunt:
Hotărârca nr. 1: ,,Se api bă îníuinţarea unui sediu socundar în Municipiul Bucure$i.”
I IoUírârea nr. 2: ,,Se aproba administrarea Societăţii Naţionalc do Gaze Naturale
,,ROMGAZ” S.A, în s stem unitar. Sc constată înceh’rea aplicahilitaţii Hotarârii nr. 12
din 26 scptcmbnie 2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Hotărârea nr. ~ a roha Actul Constitutiv al Societăţii Naţion’aJc do Gaze Naturale
,,ROMGAZ” S,A. cor~ ~punzător sistemului unitar de pdministraţie, în forma prezentată
în Mexa nr
,
te integrantă a prezentei hotărâri
.
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în Adunarea Cvncrai4 Ordinară a Acţionarilor:
1) Stabilirea remuner~ ţiei membrilor consiliului de administraţie ai S.N.G.N. ROMGAZ
S.A. sciectaji în co nformitate cu prevedcrilc Ordopanţci de urgen;ă a Guvcrnuhii nr.
109/2011 priviM g~ lvemanţa corporativă a întrepri~ideri1or publice;
In convocator se va mcnţiona eă acţionurii vor pulea face propuneri priviud
remuneraţia membi ilor consiliului de administratję până la data de
(b termcn de
15 zile de la data p blicării convocatoruluj).
Proiectuj de hotărâre propus pentru a 11 adoptat în cadrul Adunarii Generate Qrdina.ră a
Acţionarilor pentru punctul pn ~pus a fi inclus pe ordinea de zi menţionat mai sus:
Hotărârea nr 1: Se aprobă remuneratia memĘrilor consiliului de administraţie
sciectati în confoni ‘itate cu prevederilc Ordonanţci de urgenţă nr. 109/2011 privind
guvcrnanţa CQmor~ ttivă a întreprinderi)or publiçc dc în cuantum de
din
remuneratja brută a directoru] ui general.”
In cazul în cure nu sc va într mi evorumul neccsar Ia data menţionetă, Adunarea Gcnerulă
Extraordjnară a Ac$ionarilo. , respectiv Ądtrnarea Generală Ordinară a Acţionarilor se vor
întrunj Ia o a doua convocar , în data de 30 aprilic 2013.
In conformitate cu prevedcrile ir1123, alin,(2) din Legea rw. 31/1990 republjcată, cU modiftcărilé
şi completările ulterioare, Con ;iliul de administraţie va stabilii data de referinţă pentru acţionarii
îndrcptăţiţi să tic în$iinţaţi şi s L voteze în cadrul celor două adunůri generate ate acţionurilor.
Vă solicităin totodată ca în cc nvocator să se menţioneze data şi ora pâriă Ia care acţionarii pot
formula ccreri privind introdu ~crea unor noi puncte pe ordir~ca de zi a adunărilor şi transmite
celelalte menţiuni şi document4 obligatorii prevăzute de legc.
In acest sens, propunem data
12 apriiic 2013, ora 12:00.
Ministcrul Economiei îşi anui lţă intenţia de a suplimenta în termenul legal, ordinea de zi a
şedinţci AGOA cu un punct p1 ivind numirca mcmhrilor Consfliului de acłministra;ie sclcctaţi în
conformitate cu prevederile 01 30 nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativa a îĄtreprinderilor
publice.
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Cu stimă,
Şef Oficiu,
Gabriel
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