
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România

RAPORT CURENT 
Conform Legii nr.297/2004 privindPiațadeCapitaldinRomânia i Regulamentului 
nr.1/2006 al CNVM 

Data Raportului:12 decembrie 2013 
Denumirea entității emitente: SocietateaNațională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 
Sediul Social: Media,PiațaConstantinMota,nr.4,jud.Sibiu– România, 551130 
Număr de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901 
Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 
Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON 

Eveniment important de raportat: 

 Completarea/Actualizarea ordiniidezipentrudunareaGeneralăOrdinarăacționarilor
SocietățiiNaționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A din data de 30 decembrie 2013. 

La solicitarea acţionarului S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., cudeținereade14.99% din capitalul 
social al Societății, s-a procedat la completarea ordinii de zi a Convocatorului dunării Generale
Ordinare a cționarilor prin introducerea punctelor 2,3 i renumerotarea punctelor existente
inițial.
Listele cuprinzândinformaţiicuprivirelapersoanele propusepentrufuncţiadeadministratorvor 
fi puse la dispozitia acționarilor, la Registratura ROMGAZ, precum i pe pagina web a Societăţii
(www.romgaz.ro) începând cu data de 13  decembrie 2013.

Anexat: 
Convocator al  dunării Generale Ordinare a cționarilor din data de 30 decembrie 2013_ Versiune 
Actualizata 

Director General, 

              Virgil Metea 

http://www.romgaz.ro/
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C O N V O C A T O R 

Consiliul: de: Administraţie: al: Societăţii: Naţionale: de: Gaze: Naturale: “ROMGAZ”: – S.A., societate 
comercială: administrată: în: sistem: unitar: înfiinţată: şi: funcţionând: în: conformitate: cu: legislaţia:
română înregistrată: la: Oficiul: Registrului: Comerţului: de: pe: lângă: Tribunalul: Sibiu: sub: nr:
J32/392/2001:cod:de:înregistrare:fiscala:RO:14056826:cu:sediul:situat:în:municipiul:Mediaş:Piaţa:
Constantin: Motaş: nr: 4, jud. Sibiu, având: capitalul: social: subscris: şi: vărsat: în: cuantum: de:
385.422.400 lei:(denumită:în:continuare:„ROMGZ”sau:„Societatea”), 

CONVOCĂ

dunareaGeneralăOrdinarăacţionarilor (AGOA) la data de 30 decembrie 2013, ora 10.00 AM 
(ora României), la: Centrul: de: Documentare: şi: Informare: al: Societăţii: Naţionale: de: Gaze: Naturale:
„ROMGAZ”:– SA:situat:în:Mediaş:Şoseaua:Sibiului, nr:5:jud:Sibiu:sala:conferinţe

AVÂND ÎN VEDERE: 

Ordinea:de:zi:prevăzută:prin:convocatorul:publicat:în:Monitorul Oficial – Partea IV –a din data de 29 
noiembrie: 2013: pentru: Adunarea: Generală: Ordinară: a: Acţionarilor: (AGOA): din: data: de: 30:
decembrie 2013 ora 10.00 AM (ora României); 

Solicitarea:de: completare: a: ordinii: de: zi: a:Adunării:Generale:Ordinare a:Acţionarilor (AGOA), din 
data de 30 decembrie 2013 ora 10.00 AM (ora României): formulată: de: acţionarul: SC: FONDUL:
PROPRIETATEA:SA:prin:adresa:înregistrată:la:SNGN:„ROMGAZ”:– S.A., sub nr. 33301/29.11.2013 
şi:prin:adresa:înregistrată:la:SNGN:„ROMGAZ”:– S.A., sub nr. 34374/10.12.2013; 

Prevederile:art:117¹:din:Legea:societăţilor:comerciale:nr:31/1990
Prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale 
acţionarilor:în:cadrul:adunărilor:generale:ale:societăţilor:comerciale
Prevederile art. 125 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, privind:emitenţii:şi:operaţiunile:cu:
valori mobiliare;

Prevederile art. 235 alin. (1) din din Legea nr. 297/2004, privind:piaţa:de:capital
ORDINEDEZICOMPLETTĂ

a:Adunării:Generale:Ordinare:a:Acţionarilor:(AGOA):convocată:pentru:data:de:30:decembrie:2013:
ora 10.00 AM (ora României), la:Centrul:de:Documentare:şi:Informare:al:Societăţii:Naţionale:de:Gaze:
Naturale „ROMGAZ”:– SA: situat: în:Mediaş:Şoseaua:Sibiului, nr:5: jud: Sibiu:sala:conferinţe: este:
următoarea:

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. – Mediaş - România

Capital social: 385.422.400 RON 

CIF:  RO 14056826 

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaş

RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaş

S.N.G.N. Romgaz S.A. 
551130, Piaţa Constantin Motaş, nr.4,  
Mediaş, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro
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Punctul 1 Stabilirea Bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat, pe anul 2013 al 
SocietăţiiNaţionaledeGazeNaturale“ROMGZ”– S.A.  

Punctul 2      legereamembrilor Consiliului de administraţie al S.N.G.N. „ROMGZ” – S.A. 
prin aplicarea metodei votului cumulativ 

Punctul3Mandatareaunuireprezentantalacţionarilorpentrusemnareacontractuluide
administraţie cu noii membri ai Consiliului de administraţie

Punctul 4 Stabilirea datei de 17 ianuarie 2014, ca dată de înregistrare a acţionarilor
asupracărorasevorrăsfrângeefecteleHotărâriidunăriiGeneraleOrdinarea
cţionarilor

Punctul 5 Împuternicirea PreşedinteluiConsiliuluideadministraţieşiasecretaruluide
şedinţă,pentrusemnareahotărâriidunăriiGeneraleOrdinareacţionarilor,
conform prevederilor art. 16, alin. 1 din Actul constitutiv al SocietăţiiNaţionale
deGazeNaturale“ROMGZ”– S.A. 

Doar:acţionarii:care:sunt înregistraţi:ca:acţionari:ai:ROMGAZ:la:data:de:20:decembrie:2013:(“Data 
deReferinţă”): în: Registrul: Acţionarilor: Societăţii: ţinut: şi: eliberat: de: Depozitarul: Central: SA: au:
dreptul:de:a:participa:şi:vota:în:cadrul:AGOA
Documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de 
hotărâri:propuse:spre:adoptarea:AGOA:şi:propunerile:privind:introducerea:de:noi:puncte:pe:ordinea:
de:zi:a:AGOA:primite:în:termenul:stabilit:(dacă:este:cazul):vor:fi:disponibile:începând cu data de 13 
decembrie 2013: în: zilele: lucrătoare: la: registratura: de: la: sediul: social: al: Societăţii: situat: în: Piaţa:
Constantin:Motaş:nr:4:Mediaş::jud:Sibiu:România::cod:poştal:551130:(“Registratura ROMGAZ”):
precum: şi: pe: pagina:web: a: Societăţii (www.romgaz.ro). Registratura ROMGAZ este: deschisă: cu:
excepţia: zilelor: nelucrătoare: şi: de: sărbătoare: legală: între: orele: 0730: AM: – 03:30 PM (ora 
României). Acţionarii:Societăţii:pot:obţine:la:cerere:copii:ale:documentelor:informative:referitoare:
la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA. 

Lista:cuprinzând:informaţii:cu:privire:la:numele: localitatea:de:domiciliu:şi:calificarea:profesională:
ale: persoanelor: propuse: pentru: funcţia: de: administrator: se: află: la: dispoziţia: acţionarilor: la:
Registratura ROMGAZ:precum:şi:pe pagina web a Societăţii (www.romgaz.ro), începând cu data de 
13 decembrie 2013: putând: fi: consultată: şi: completată: de: aceştia: cu: propuneri: de: candidaturi
Acţionarii:Societăţii:pot:obţine:la:cerere:copii:după:Lista:cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea: de: domiciliu: şi: calificarea: profesională: ale: persoanelor: propuse: pentru: funcţia: de:
administrator.

Propunerile: de: candidaţi: pentru: alegerea: membrilor: Consiliului: de: administraţie: al: SNGN:
„ROMGAZ”: – S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ se: pot: face: de: către: acţionari: cu:
îndeplinirea:în:mod:cumulativ:a:următoarelor:condiţii

a) propunerile:de:candidaţi:vor:fi:transmise:şi:înregistrate:la:Registratura ROMGAZ prin orice 
formă: de: curierat: cu: confirmare: de: primire, sau transmise prin e-mail: cu: semnătură:
electronică:extinsă: încorporată:conform:Legii:nr:455/2001:privind:semnătura:electronică:
la adresa investor.relations@romgaz.ro: până: la:data:de:20 decembrie 2013 ora 11:00 AM 
(ora:României):Ambele:modalităţi:de:transmitere:trebuie:să:conţină:menţiunea:scrisă:în:clar:
şi:cu:majuscule: “PENTRU:ADUNAREA:GENERALĂ:ORDINARĂ:A:ACŢIONARILOR:DIN:DATA:
DE:30:DECEMBRIE:2013”

b) fiecare:propunere:de:candidat:va:fi:însoţită:de:CV:–ul candidatului. 

c) în: cazul: acţionarilor: persoane: fizice: propunerile: vor: fi: însoţite: de: copiile: actelor: de:
identitate:ale:acţionarilor:(actele:de:identitate:trebuie:să:permită:identificarea:acţionarilor:în:

C

http://www.romgaz.ro/
http://www.romgaz.ro/
mailto:investor.relations@romgaz.ro
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Registrul: Acţionarilor: Societăţii: ţinut: şi eliberat de Depozitarul Central S.A.), iar în cazul 
acţionarilor: persoane: juridice: de: copia: actului: de: identitate: a: reprezentantului: legal:
împreună:cu:certificatul:constatator:în:original:sau:copie:conformă:cu:originalul:eliberat:de:
Registrul:Comerțului:sau:orice:alt:document:în:original:sau:în:copie:conformă:cu:originalul:
emis:de:către:o:autoritate:competentă:din:statul:în:care:acţionarul:este:înmatriculat:legal:şi:
care:atestă:calitatea:de:reprezentant: legal:cu:o:vechime:de:cel:mult:3: luni:raportat la data 
publicării: convocatorului: AGOA: documentele: care: atestă: calitatea: de: reprezentant: legal:
întocmite într-o: limbă: străină: alta: decât: limba: engleză: vor: fi: însoţite: de: o: traducere:
realizată:de:un:traducător:autorizat:în:limba:română:sau:în:limba:engleză

Acţionarii: înscrişi: la: Data: de: Referinţă: în: Registrul: acţionarilor: Societăţii: ţinut: şi: eliberat: de:
Depozitarul Central S.A. pot:participa:la:AGOA:şi:pot:vota

i) personal – vot direct;
ii) prin:reprezentant:cu:procură:specială
iii) prin:corespondenţă

Acţionarii: pot: fi: reprezentaţi: în: cadrul: AGOA: de: reprezentantul: lor: legal: sau: de: un: reprezentant:
convenţional:căruia:i:s-a:acordat:o:procură:specială:pe:baza:formularului:de:procură:specială:pus:la:
dispoziţie:de:Societate:
Formularul de procură:specială actualizat:

a) poate:fi:obţinut:în:limba:română:si în limba:engleză:începând cu data de 20 decembrie 2013, ora 
1:00 PM (ora Romaniei): de: la: Registratura: ROMGAZ: şi: de: pe: pagina: web: a: Societăţii:
(www.romgaz.ro); 

b): va: conţine: modalitatea: de: identificare: a: calităţii: de: acţionar: şi: numărul: de: acţiuni: deţinute:
precum: şi: menţiunea: de: vot: „pentru”: sau: „împotrivă”: sau: „abţinere”: a: fiecărei: probleme: supuse:
aprobării:

c) va conţine:propunerile:de:candidaţi:pentru::funcţia de administrator;  

d):va:fi:completat:de:acţionar:în:trei:exemplare:unul:pentru:acţionar:unul:pentru:reprezentant:şi:
unul pentru Societate. 

Procurile speciale vor fi transmise, în original, în:limba:română:sau:în limba:engleză:de:acţionar:la:
Registratura:ROMGAZ: :prin:orice:formă:de:curierat:cu:confirmare:de:primire: :nu:mai:târziu:de:27:
decembrie 2013, ora 10:00 AM (ora Romaniei), în plic închis, cu: menţiunea: scrisă: în: clar: şi: cu:
majuscule: “PENTRU: ADUNAREA: GENERALĂ: ORDINARĂ: A: ACŢIONARILOR: DIN: DATA DE 30 
DECEMBRIE: 2013”: împreună: cu: copia: actului: de: identitate: a: acţionarului: (în: cazul: acţionarilor:
persoanelor fizice actul de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, actul de identitate a 
reprezentantului:legal):după:caz:împreună:cu:certificatul:constatator:în:original:sau:copie:conformă:
cu: originalul: eliberat: de: Registrul: Comerțului: sau: orice: alt: document: în: original: sau: în: copie:
conformă: cu: originalul: emis: de: către: o: autoritate: competentă: din: statul: în: care: acţionarul: este:
înmatriculat: legal: şi: care: atestă: calitatea: de: reprezentant: legal: cu: o: vechime: de: cel: mult: 3: luni:
raportat:la:data:publicării:convocatorului:AGOA. 

Procurile: speciale: pot: fi: transmise: şi: prin: e-mail la adresa: investor.relations@romgaz.ro cu 
semnătură: electronică: extinsă: încorporată: conform: Legii: nr: 455/2001: privind: semnătura 
electronică:până:la:data:de:27:decembrie:2013:ora:1000:AM:(ora:României). 
Accesul: acţionarilor: îndreptăţiţi: să: participe: la: AGOA: este: permis: prin: simpla: probă: a: identităţii:
acestora:după:cum:urmează:

http://www.romgaz.ro/
mailto:investor.relations@romgaz.ro
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a) în:cazul:acţionarilor:persoane:fizice:pe:baza:actului:de:identitate:

b) în:cazul:persoanelor: juridice:pe:baza:prezentării:unei:copii:a:certificatului:constatator:sau:
echivalent:şi:a:actului:de: identitate:a:reprezentantului: legal:sau:după:caz:a:documentelor:
care: atestă: calitatea:de: reprezentant: al: persoanei: juridice: (în: cazul: în: care:nu:participă: la:
AGOA:reprezentantul:legal:al:acţionarului:instituţional):

c) în:cazul:participării:prin reprezentant:convenţional:documentele:prevăzute:la:lit:a):sau:b):la:
care:se:adaugă:procura:specială:

Calitatea:de:reprezentant:legal:se:dovedeşte:prin:prezentarea:unui:certificat:constatator:eliberat:de:
Oficiul: Registrului: Comerţului: (sau: de: către: altă: instituţie: având: o: autoritate: similară: din: ţara: de:
rezidenţă:a:acţionarului:persoană:juridică:străină):în:original:sau:copie:conformă:cu:originalul:cu:o:
vechime:de:cel:mult:3:luni:raportat:la:data:publicării:convocatorului:AGOA:Documentele:care:atestă
calitatea de reprezentant legal întocmite într-o:limbă:străină:alta:decât:limba:engleză:vor:fi:însoţite:
de:o:traducere:realizată:de:un:traducător:autorizat:în:limba:română:sau:în:limba:engleză:
Acţionarii:Societăţii:au:posibilitatea:de:a:vota:prin:corespondenţă: înainte:de:AGOA:prin:utilizarea:
formularului de buletin de vot: pentru: votul: prin: corespondenţă: („Buletin: de: vot: prin:
corespondenţă”):
Buletinul:de:vot:prin:corespondenţă actualizat: 

a) poate:fi:obţinut:în:limba:română:şi:în limba:engleză:începând cu data de 20 decembrie 2013, ora 
1:00 PM (ora Romaniei): de: la: Registratura: ROMGAZ: şi: de: pe: pagina: web: a: Societăţii:
(www.romgaz.ro); 

b): va: conţine: modalitatea: de: identificare: a: calităţii: de: acţionar: şi: numărul: de: acţiuni: deţinute:
precum: şi: menţiunea: de: vot: „pentru”: sau: „împotrivă”: sau: „abţinere”: a: fiecărei: probleme: supuse:
aprobării:

c) va:conţine:propunerile:de:candidaţi:pentru:funcţia de administrator. 

Buletinele de vot prin corespondenţă: vor: fi: transmise: în: original în: limba: română: sau: în: limba:
engleză prin:orice:formă:de:curierat:cu:confirmare:de:primire:la:Registratura:ROMGAZ:sau:prin:e-
mail cu semnătură:electronică:extinsă: încorporată:conform:Legii nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică: la:adresa: investor.relations@romgaz.ro: până: la:data:de:27:decembrie:2013:ora:1000:
AM: (ora:României): cu:menţiunea:scrisă: în: clar: şi: cu:majuscule: “PENTRU:ADUNAREA:GENERALĂ:
ORDINARĂ A:ACŢIONARILOR:DIN:DATA:DE:30:DECEMBRIE:2013”
Buletinele: de: vot: completate: şi: semnate: vor: fi: transmise: în: limba: română: sau: în limba: engleză:
însoţite:de copia:actului:de:identitate:a:acţionarului:(în:cazul:persoanelor:fizice:actul:de:identitate:
respectiv: în: cazul: persoanelor: juridice: actul: de: identitate: a: reprezentantului: legal): după: caz:
împreună: cu certificatul: constatator: în: original: sau: copie: conformă: cu: originalul: eliberat: de:
Registrul:Comerțului:sau:orice:alt:document:în:original:sau:în:copie:conformă:cu:originalul:emis:de:
către: o: autoritate: competentă: din: statul: în: care: acţionarul: este: înmatriculat: legal: şi: care: atestă:
calitatea: de: reprezentant: legal: cu: o: vechime: de: cel: mult: 3: luni: raportat: la: data: publicării:
convocatorului AGOA.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail până la data de 27 
decembrie 2013 ora 10:00 AM (ora României) nu vor fi luate în calcul pentru determinarea 
cvorumului:şi:majorităţii:în:AGOA

În condițiile: în: care ordinea de zi a fost completată/actualizată: acţionarii:care nu trimit procurile 
speciale:şi/sau:Buletinele:de:vot:prin:corespondenţă:actualizate:procurile:speciale:şi:buletinele:de:

http://www.romgaz.ro/
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vot: prin: corespondenţă: trimise: anterior: completării/actualizării: : ordinii: de: zi: vor: fi: luate în 
considerare: doar: pentru: punctele: din: acestea: care: se: regăsesc: pe: ordinea: de: zi:
completată/actualizată
Prin:metoda:votului:cumulativ:fiecare:acţionar:are:dreptul:de:a:atribui:voturile:cumulate:(voturile:
obţinute:în urma înmulţirii numărului de acţiuni deţinute::cu:cifra:7:(şapte):care:reprezintă:numărul:
administratorilor:ce:urmează:să formeze consiliul:de:administraţie):unuia sau mai multor candidaţi  
pentru a fi aleşi în:consiliul:de:administraţie
În:cazul:în:care:la:data:primei:convocări:a:AGOA:respectiv:30:decembrie:2013:nu:se:vor:îndeplini:
condiţiile: de: validitate: a: desfăşurării: AGOA: atunci: AGOA: este: convocată: pentru: data: de: 31:
decembrie 2013, la ora 10.00 AM (ora României): în: acelaşi: loc: şi: cu: aceeaşi: ordine: de: zi: În 
eventualitatea: unei: noi: convocări: Data de Referinţă stabilită: pentru: identificarea: acţionarilor:
îndreptăţiţi:să:participe:şi:să:voteze:în:cadrul:AGOA:este:aceeaşi:respectiv 20 decembrie 2013.

Informaţii:suplimentare:se:pot:obţine:de: la:Biroul:Secretariat:Adunarea:Generală:a:Acţionarilor:şi:
Consiliul:de:Administraţie:la:numărul:de:telefon:0040:269:201019:şi:de:pe:pagina:web:a:Societăţii:
(www.romgaz.ro). 

PREŞEDINTE
CONSILIUDEDMINISTRŢIE

uroraNegruţ

http://www.romgaz.ro/







