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COMPLETAREA CONVOCATORULUI 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  ACŢIONARILOR  

din data de 13 aprilie 2020 
 
 
Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „ROMGAZ’’ - S.A., cu sediul social în 
municipiul Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, cod de înregistrare fiscală RO 
14056826, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor (AGOA) din data de 13 aprilie 2020, formulată de acţionarul Statul Român, reprezentat 
de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Adresa nr. 3033/VDP/24.03.2020, 
înregistrată la S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sub nr. 11392 din 24 martie 2020, prevederile art. 92, alin 3 din 
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, prevederile art. 
189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor din data de 13 aprilie 2020, publicată iniţial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 960 
din 11 martie 2020, în ziarul „Jurnalul Național” nr. 581 din data de 11 martie 2020 şi pe website-ul 
societăţii (www.romgaz.ro) începând cu data de din 11 martie 2020, cu următoarele puncte: 

 

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al 
Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni de la data expirării, 
conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 
111/2016, cu modificările și completările ulterioare; 
 

2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei 
mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării; 

 
3. Mandatarea unuia dintre reprezentanții acționarilor sau a unuia dintre acționari, 

desemnați de Președintele Consiliului de Administrație/Președintele de ședință, în cadrul 
Adunării Generale a Acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de 
mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale 
ROMGAZ S.A..  
 

Astfel, pentru şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 13 aprilie 2020, ora 
13:00 (ora României) care îşi va desfăşura lucrările la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat 
în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, şi la care au dreptul să participe 
şi să voteze doar persoanele care au calitatea de acţionari, respectiv sunt înregistrate la data de 2 
aprilie 2020 („Data de Referinţă”) în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de Depozitarul 
Central S.A., ordinea de zi va fi următoarea: 
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ORDINE DE ZI 
 
Punctul 1 Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor Consiliului de 

Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cu două luni 
de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări 
și completări de Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare 

 

Punctul 2 Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea 
duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu două luni de la 
data expirării 

 
Punctul 3  Mandatarea unuia dintre reprezentanții acționarilor sau a unuia dintre acționari, 

desemnați de Președintele Consiliului de Administrație/Președintele de ședință, 
în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, pentru semnarea actelor adiționale la 
contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății 
Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.  

 
Punctul 4 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli individual pentru anul 2020 al 

S.N.G.N. Romgaz S.A. 
 
Punctul 5 Prezentarea Bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Grupului Romgaz S.A., 

pe anul 2020  
 
Punctul 6  Împuternicirea Președintelui de ședință şi a Secretarului de ședință, pentru 

semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
 
Proiectul de hotărâre al AGOA modificat este disponibil în format electronic, pe website-ul societăţii 
la adresa (www.romgaz.ro), linkul Relaţii cu Investitorii/A.G.A., începând cu data de 31 martie 2020. 

 
 

                                                                       PREŞEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA 
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