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

Nr. 3112/25 ianuarie 2022

Către,
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

REFERAT
privind cesiunea unor cantităţi ce fac obiectul Contractului de vânzare-cumpărare
gaze naturale nr.8/2016 încheiat cu S Electrocentrale Bucureşti S.A.
A. Scurt istoric
Începând cu data de 1 octombrie 2021, relaţiile comerciale dintre SNGN Romgaz SA (Romgaz) şi
S Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN), în ceea ce priveşte livrarea gazelor naturale, se
derulează în baza Contractului de vânzare gaze naturale nr.8/2016, aşa cum acesta a fost
modificat şi completat prin acte adiţionate succesive, ultimul fiind Actul adiţional nr.14/2021.
B. Cesionarea unei părţi din cantitatea de gaze naturale achiziţionată de ELCEN de la Romgaz
în baza Contractului nr.8/2016 şi a actelor adiţionale la acesta, pentru perioada ianuarieaprilie 2022, către SC Vest-Energo SA (Vest-Energo) şi Compania Municipală Termoenergetica
SA (Termoenergetica)
În data de 6 ianuarie 2022, ELCEN, prin adresa nr.664 (înregistrată la Romgaz sub nr.677 din 7
ianuarie 2022), ne aduce la cunoştinţă faptul că „cei doi producători de energie termică“ - VestEnergo şi Termoenergetica, au solicitat cesionarea unei părţi din cantitatea de gaze naturale
achiziţionată de ELCEN de la Romgaz în baza Contractului nr.8/2016 şi a actelor adiţionale la
acesta, pentru perioada ianuarie-aprilie 2022, cu menţiunea că aceste gaze vor fi folosite pentru
asigurarea necesarului de energie termică pentru Municipiul Bucureşti.
Conform celor menţionate în adresa de mai sus, solicitările au la bază prevederile pct.175 din
OUG nr.143/2021, prin care se completează art.145 din Legea nr.123/2012, în sensul introducerii
unui pct.6 cu următorul conţinut:
„(6) Până la data de 30.04.2022, clienţii finali, producători de energie termică, care utilizează
gaze naturale au dreptul să cesioneze în aceleaşi condiţii contractuale o parte din cantitatea
de gaze naturale achiziţionată către alţi producători de energie termică din cadrul aceleiaşi
unităţi administrativ-teritoriale“.
Menţionăm faptul că art.145 din Legea nr.123/2012 reglementează „Obligaţiile şi drepturile
clientului final de gaze naturale“.
În data de 7 ianuarie 2022, ELCEN a transmis Romgaz proiectele contractelor de cesiune a unei
părţi din cantitatea de gaze către Vest-Energo şi Termoenergetica, prin care se propune cedarea
de către ELCEN către cele două societăţi a unor cantităţi (cantitate totala cesionata pentru VestEnergo: 125.361 MWh pentru perioada ianuarie – aprilie 2022; cantitate cesionata pentru
Termoenergetica 135.581 MWh pentru perioada ianuarie – aprilie 2022) din cantitatea de gaze
naturale care fac obiectul Contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale nr.8/2016,
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modificat şi completat prin acte adiţionale succesive, în aceleaşi condiţii contractuale (cantitate
totala cesionata pentru Vest-Energo: 125.361 MWh pentru perioada ianuarie – aprilie 2022;
cantitate cesionata pentru Termoenergetica 135.581 MWh pentru perioada ianuarie – aprilie
2022), cu excepţia unor prevederi referitoare la modalitatea de plată care, se modifică din plată
la 90 de zile – condiţii impuse de Legea nr.85/2014 a insolvenţei şi a proceurilor privind
insolvenţa, având în vedere statutul ELCEN de consumator captiv al Romgaz, în plată în avans,
înainte de livrarea gazelor naturale.
Necesitatea cesiunii este argumentată de ELCEN, prin solicitările societăţilor Termoenergetica
şi Vest-Energo, aduse la cunoştinţă Romgaz, având ca temei legal prevederile Legii nr.123/2012,
aşa cum ceasta a fost modificată prin OUG nr.143.2021.
Astfel, Consiliul de Administraţie al Romgaz, în urma analizei propunerii ELCEN efectuate în
şedinţa din data 17 ianuarie 2022, a aprobat încheierea şi semnarea de către Romgaz a celor
două contracte de cesiune (cesiuni semnate la data de 19 ianuarie 2022), cu Termoenergetica şi
respectiv Vest-Energo, cu privire la cesionarea unei cantităţi de gaze naturale ce face obiectul
Contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale nr.8/2016, modificat şi completat prin acte
adiţionale succesive, urmând ca acestea să fie supuse ratificării/aprobării Adunării Generale a
Acţionarilor societăţii.
C. Propuneri
Având în vedere:
 prevederile art.145 alin.(6) din Legea nr.123/2021, aşa cum aceasta a fost modificată prin
OUG nr.143/2021;
 faptul că Contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale nr.8/2016 a fost modificat prin
acte adiţionale succesive supuse aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, având ca temei
legal prevederile art.52 alin.(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor următoarea propunere de hotărâre:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ratifică/aprobă contractele de cesiune a unei
cantităţi de gaze ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale
nr.8/2016, modificat şi completat prin acte adiţionale succesive, cu Compania Municipală
Termoenergetica Bucureşti şi SC Vest-Energo SA.
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