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Rezultatele voturilor 
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. 

din data de 14 martie 2023 
 
În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară 
nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, S.N.G.N. „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 identificare fiscală RO 14056826, cu sediul situat în Municipiul 
Mediaş, Piaţa Constantin Motaş, nr. 4, Județul Sibiu, având capitalul social subscris şi vărsat în 
cuantum de 385.422.400 lei divizat în 385.422.400 acţiuni nominative având fiecare o valoare 
nominală de 1 leu (denumită în continuare „ROMGAZ” – S.A. sau Societatea), anunţă prin 
prezenta rezultatele voturilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (denumită în continuare 
„AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiţii legale de valabilitate, în data de 14 
martie 2023, la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat în București, Sectorul 1, Strada 
Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, după cum urmează: 
 
 
A. Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data AGOA: 
 
Capital Social: de 385.422.400 lei 
Valoare nominal per acţiune: 1 leu 
Drepturi de vot per acţiune: 1 
Tipul acţiunii: nominative 
 
Număr total acţiuni: 385.422.400 
Acţiuni cu drept de vot: 385.422.400 
Număr total de drepturi de vot exprimabile: 385.422.400 
 
 
B. Rezultatele voturilor din cadrul AGOA din 14 martie 2023 
 
Punctul 1 de pe ordinea de zi „Alegerea unui număr de 7 (șapte) administratori provizorii” 
 
Proiectele de hotărâri pentru punctul 1 de pe ordinea de zi:  
 
„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Dan 
Dragoș Drăgan, domiciliat în București, având calificarea profesională de economist". 
 
Voturi valabil exprimate 329.092.340 voturi, reprezentând 85,3849% din capitalul social, din care: 
- 21.112.171 voturi „pentru”, reprezentând 6,4153% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 307.980.169 voturi „împotrivă”, reprezentând 93,5847% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 56.330.060 voturi, reprezentând 14,6151% din capitalul social. 
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„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Aristotel 
Marius Jude, domiciliat în Mediaș, având calificarea profesională de jurist, MBA". 
 
Voturi valabil exprimate 329.096.890 voturi, reprezentând 85,3860% din capitalul social, din care: 
- 22.525.995 voturi „pentru”, reprezentând 6,8448% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 306.570.895 voturi „împotrivă”, reprezentând 93,1552% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 56.325.510 voturi, reprezentând 14,6140% din capitalul social. 
 
 
„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Cezar 
Batog, domiciliat în București, având calificarea profesională de economist". 
 
Voturi valabil exprimate 313.986.453 voturi, reprezentând 81,4655% din capitalul social, din care: 
- 1.959.214 voturi „pentru”, reprezentând 0,6240% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 312.027.239 voturi „împotrivă”, reprezentând 99,3760% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 71.435.947 voturi, reprezentând 18,5345% din capitalul social, din care 
15.110.437 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
 
„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Virgil 
Marius Metea, domiciliat în Livezeni, având calificarea profesională de inginer". 
 
Voturi valabil exprimate 313.986.453 voturi, reprezentând 81,4655% din capitalul social, din care: 
- 6.939.777 voturi „pentru”, reprezentând 2,2102% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 307.046.676 voturi „împotrivă”, reprezentând 97,7898% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 71.435.947 voturi, reprezentând 18,5345% din capitalul social, din care 
15.110.437 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
 
„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Nicolae 
Bogdan Simescu, domiciliat în Mediaș, având calificarea profesională de inginer". 
 
Voturi valabil exprimate 329.096.890 voturi, reprezentând 85,3860% din capitalul social, din care: 
- 22.050.214 voturi „pentru”, reprezentând 6,7002% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 307.046.676 voturi „împotrivă”, reprezentând 97,7898% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 56.325.510 voturi, reprezentând 14,6140% din capitalul social. 
 
 
„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Botond 
Balázs, domiciliat în Mediaș, având calificarea profesională de jurist". 
 
Voturi valabil exprimate 313.986.453 voturi, reprezentând 81,4655% din capitalul social, din care: 
- 6.939.777 voturi „pentru”, reprezentând 2,2102% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 307.046.676 voturi „împotrivă”, reprezentând 97,7898% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 71.435.947 voturi, reprezentând 18,5345% din capitalul social, din care 
15.110.437 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
 
„Se desemnează, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Gheorghe 
Silvian Sorici, domiciliat în Cisnădie, având calificarea profesională de economist". 
 
Voturi valabil exprimate 313.986.453 voturi, reprezentând 81,4655% din capitalul social, din care:- 
- 182.000 voturi „pentru”, reprezentând 0,0580% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 313.804.453 voturi „împotrivă”, reprezentând 99,9420% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 71.435.947 voturi, reprezentând 18,5345% din capitalul social, din care 
15.110.437 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
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„Se alege în funcția de administrator provizoriu al S.N.G.N. Romgaz S.A. domnul Jansen 
Petrus Antonius Maria, domiciliat în Bar sur Loup, Franța, având calificarea profesională de 
economist, PhD". 
 
Voturi valabil exprimate 313.986.453 voturi, reprezentând 81,4655% din capitalul social, din care:- 
- 1.260.048 voturi „pentru”, reprezentând 0,4013% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 312.726.405 voturi „împotrivă”, reprezentând 99,5987% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 71.435.947 voturi, reprezentând 18,5345% din capitalul social, din care 
15.110.437 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
 
Proiectele de hotărâri propuse, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, nu au fost adoptate, deoarece 
nu au obținut majoritatea voturilor valabil exprimate, pentru adoptare.  
 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, 
pentru o perioada de 4 (patru) luni, conform prevederilor art. 64^¹, alin. (5) din OUG nr. 
109/2011 privind guvernanța corporotivă a întreprinderilor publice” 
 
Proiectul de hotărâre pentru punctul 2 de pe ordinea de zi:  
„Durata mandatului administratorilor provizorii, desemnați potrivit art. 1-7, este de 4 (patru) 
luni, începând cu data de 16 martie 2023 până în data de 16 iulie 2023". 
 
Voturi valabil exprimate 313.981.903 voturi, reprezentând 81,4644% din capitalul social, din care: 
- 4.517.006 voturi „pentru”, reprezentând 1,4386% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 309.464.897 voturi „împotrivă”, reprezentând 98,5614% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 71.440.497 voturi, reprezentând 18,5356% din capitalul social, din care  
15.114.987 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Proiectul de hotărâre propus, pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, nu a fost adoptat, deoarece nu 
a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate, pentru adoptare.  
 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi „Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor 
provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 
privind guvernanța corporotivă a întreprinderilor publice” 
 
Proiectul de hotărâre pentru punctul 3 de pe ordinea de zi: 
„Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii neexecutivi este egală cu de 
două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea 
desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de 
clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică anterior numirii”. 
 
Voturi valabil exprimate 313.523.875 voturi, reprezentând 81,3455% din capitalul social, din care: 
- 4.200.551 voturi „pentru”, reprezentând 1,3398% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 309.323.324 voturi „împotrivă”, reprezentând 98,6602% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 71.898.525 voturi, reprezentând 18,6545% din capitalul social, din care  
15.114.987 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Proiectul de hotărâre propus, pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, nu a fost adoptat, deoarece nu 
a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate, pentru adoptare.  
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Punctul 4 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu 
administratorii provizorii” 
 
Proiectul de hotărâre pentru punctul 4 de pe ordinea de zi: 
„Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, 
conform anexei”. 
 
Voturi valabil exprimate 313.523.875 voturi, reprezentând 81,3455% din capitalul social, din care: 
- 4.517.006 voturi „pentru”, reprezentând 1,4407% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 309.006.869 voturi „împotrivă”, reprezentând 99,5593% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 71.898.525 voturi, reprezentând 18,6545% din capitalul social, din care  
15.114.987 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Proiectul de hotărâre propus, pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, nu a fost adoptat, deoarece nu 
a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate, pentru adoptare.  
 
 
Punctul 5 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, 
Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii” 
 
Proiectul de hotărâre pentru punctul 5 de pe ordinea de zi: 
„Se împuternicește reprezentantul Ministerului Energiei, în  Adunarea Generala Ordinară a 
Acționarilor, pentru semnarea, în numele și pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a contractelor 
de mandat”. 
 
Voturi valabil exprimate 313.523.875 voturi, reprezentând 81,3455% din capitalul social, din care: 
- 4.842.141 voturi „pentru”, reprezentând 1,5444% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 308.681.734 voturi „împotrivă”, reprezentând 98,4556% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 71.898.525 voturi, reprezentând 18,6545% din capitalul social, din care  
15.114.987 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Proiectul de hotărâre propus, pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, nu a fost adoptat, deoarece nu 
a obținut majoritatea voturilor valabil exprimate, pentru adoptare.  
 
 
Punctul 6 de pe ordinea de zi „Revocarea din calitatea de administratori ai Societății 
Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A. a membrilor Consiliului de Administrație, ca 
urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând cu data de 15.03.2023” 
 
Hotărârile adoptate pentru punctul 6 de pe ordinea de zi sunt următoarele:  
 „Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă revocarea următorilor membri ai 
Consiliului de Administrație, ca urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând 
cu data de 15.03.2023: 
 
Domnul Dan Dragoș Drăgan, 
 
Voturi valabil exprimate 334.084.392 voturi, reprezentând 86,6801% din capitalul social, din care: 
- 329.555.386 voturi „pentru”, reprezentând 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 4.529.006  voturi „împotrivă”, reprezentând 1,3556% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 51.338.008 voturi, reprezentând 13,3199% din capitalul social. 
 
Domnul Aristotel Marius Jude, 
 
Voturi valabil exprimate 334.084.392 voturi, reprezentând 86,6801% din capitalul social, din care: 
- 329.555.386 voturi „pentru”, reprezentând 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 4.529.006  voturi „împotrivă”, reprezentând 1,3556% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 51.338.008 voturi, reprezentând 13,3199% din capitalul social. 
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Domnul Cezar Batog, 
 
Voturi valabil exprimate 334.084.392 voturi, reprezentând 86,6801% din capitalul social, din care: 
- 329.555.386 voturi „pentru”, reprezentând 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 4.529.006  voturi „împotrivă”, reprezentând 1,3556% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 51.338.008 voturi, reprezentând 13,3199% din capitalul social. 
 
Domnul Virgil Marius Metea, 
 
Voturi valabil exprimate 334.084.392 voturi, reprezentând 86,6801% din capitalul social, din care: 
- 329.555.386 voturi „pentru”, reprezentând 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 4.529.006  voturi „împotrivă”, reprezentând 1,3556% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 51.338.008 voturi, reprezentând 13,3199% din capitalul social. 
 
Domnul Nicolae Bogdan Simescu, 
 
Voturi valabil exprimate 334.084.392 voturi, reprezentând 86,6801% din capitalul social, din care: 
- 329.555.386 voturi „pentru”, reprezentând 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 4.529.006  voturi „împotrivă”, reprezentând 1,3556% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 51.338.008 voturi, reprezentând 13,3199% din capitalul social. 
 
Domnul Botond Balázs, 
 
Voturi valabil exprimate 334.084.392 voturi, reprezentând 86,6801% din capitalul social, din care: 
- 329.555.386 voturi „pentru”, reprezentând 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 4.529.006  voturi „împotrivă”, reprezentând 1,3556% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 51.338.008 voturi, reprezentând 13,3199% din capitalul social. 
 
Domnul Gheorghe Silvian Sorici”. 
 
Voturi valabil exprimate 334.084.392 voturi, reprezentând 86,6801% din capitalul social, din care: 
- 329.555.386 voturi „pentru”, reprezentând 98,6444% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 4.529.006  voturi „împotrivă”, reprezentând 1,3556% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 51.338.008 voturi, reprezentând 13,3199% din capitalul social. 
 
 
Punctul 7 de pe ordinea de zi „Alegerea a 7 membri ai Consiliului de Administrație al 
Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., începând cu data de 16.03.2023, în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare” 

 
Hotărârile adoptate pentru punctul 7 de pe ordinea de zi sunt următoarele:  
„Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea a 7 membrii ai Consiliului de 
Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A., începând cu data de 
16.03.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: 
 
Domnul Dan Dragoș Drăgan, 
 
Voturi valabil exprimate 334.535.548 voturi, reprezentând 86,7971% din capitalul social, din care: 
- 309.452.944 voturi „pentru”, reprezentând 92,5023% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 25.082.604 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,4977% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 50.886.852 voturi, reprezentând 13,2029% din capitalul social, din care 18.372 
abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
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Domnul Aristotel Marius Jude, 
 
Voturi valabil exprimate 334.535.548 voturi, reprezentând 86,7971% din capitalul social, din care: 
- 309.458.494 voturi „pentru”, reprezentând 92,5039% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 25.077.054 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,4961% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 50.886.852 voturi, reprezentând 13,2029% din capitalul social, din care 18.372 
abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Domnul Marius-Gabriel Nuț, 
 
Voturi valabil exprimate 334.524.048 voturi, reprezentând 86,7941% din capitalul social, din care: 
- 303.676.329 voturi „pentru”, reprezentând 90,7786% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 30.847.719 voturi „împotrivă”, reprezentând 9,2214% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 50.898.352 voturi, reprezentând 13,2059% din capitalul social, din care 29.872 
abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Domnul Răzvan Brasla, 
 
Voturi valabil exprimate 319.413.611 voturi, reprezentând 82,8737% din capitalul social, din care: 
- 273.291.194 voturi „pentru”, reprezentând 85,5603% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 46.122.417 voturi „împotrivă”, reprezentând 14,4397% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 66.008.789 voturi, reprezentând 17,1263% din capitalul social, din care 
15.140.309 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Domnul Gheorghe Silvian Sorici, 
 
Voturi valabil exprimate 318.955.583 voturi, reprezentând 82,7548% din capitalul social, din care: 
- 288.102.314 voturi „pentru”, reprezentând 90,3268% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 30.853.269 voturi „împotrivă”, reprezentând 9,6732% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 66.466.817 voturi, reprezentând 17,2452% din capitalul social, din care 
15.598.337 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Domnul Botond Balázs, 
 
Voturi valabil exprimate 318.955.583 voturi, reprezentând 82,7548% din capitalul social, din care: 
- 293.878.529 voturi „pentru”, reprezentând 92,1378% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 25.077.054 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,8622% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 66.466.817 voturi, reprezentând 17,2452% din capitalul social, din care 
15.598.337 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Doamna Elena-Lorena Stoian”. 
 
Voturi valabil exprimate 319.425.111 voturi, reprezentând 82,8766% din capitalul social, din care: 
- 283.068.563 voturi „pentru”, reprezentând 88,6181% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 36.356.548 voturi „împotrivă”, reprezentând 11,3819% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 65.997.289 voturi, reprezentând 17,1234% din capitalul social, din care 
15.128.809 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
 
Nu am fost aleși ca membri în Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A., deoarece nu 
au obținut majoritatea voturilor valabil exprimate, următorii candidați: 
 
Domnul Nicolae Petria, 
 
Voturi valabil exprimate 317.576.825 voturi, reprezentând 82,3971% din capitalul social, din care: 
- 615.428 voturi „pentru”, reprezentând 0,1938% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 316.961.397 voturi „împotrivă”, reprezentând 99,8062% din totalul voturilor valabil exprimate. 
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Voturi neexprimate 67.845.575 voturi, reprezentând 17,6029% din capitalul social, din care  
16.977.095 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Domnul Jansen Petrus Antonius Maria, 
 
Voturi valabil exprimate 317.118.797 voturi, reprezentând 82,2782% din capitalul social, din care: 
- 5.921.115 voturi „pentru”, reprezentând 1,8672% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 311.197.682 voturi „împotrivă”, reprezentând 98,1328% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 68.303.603 voturi, reprezentând 17,7218% din capitalul social, din care 
17.435.123 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
Domnul Stoicovici Ioan. 
 
Voturi valabil exprimate 317.595.197 voturi, reprezentând 82,4019% din capitalul social, din care: 
- 15.982.384 voturi „pentru”, reprezentând 5,0323% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 301.612.813 voturi „împotrivă”, reprezentând 94,9677% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 67.827.203 voturi, reprezentând 17,5981% din capitalul social, din care  
16.958.723 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 

 
Punctul 8 de pe ordinea de zi „Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși pentru o 
perioadă de 4 (patru) ani” 
 
Hotărârea adoptată pentru punctul 8 de pe ordinea de zi este următoarea:  
„Se stabilește durata mandatului administratorilor aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani". 
 
Voturi valabil exprimate 334.542.420 voturi, reprezentând 86,7989% din capitalul social, din care: 
- 309.465.366 voturi „pentru”, reprezentând 92,5041% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 25.077.054 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,4959% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 50.879.980 voturi, reprezentând 13,2011% din capitalul social. 
 
 
Punctul 9 de pe ordinea de zi „Stabilirea remunerației fixe brută lunară a administratorilor 
aleși” 
 
Hotărârea adoptată pentru punctul 9 de pe ordinea de zi este următoarea:  
„Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor aleși în conformitate cu 
prevederile art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, egală 
cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru 
activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la 
nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică anterior numirii”. 
 
Voturi valabil exprimate 334.422.545 voturi, reprezentând 86,7678% din capitalul social, din care: 
- 309.345.491 voturi „pentru”, reprezentând 92,5014% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 25.077.054 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,4986% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 50.999.855 voturi, reprezentând 13,2322% din capitalul social, din care 
119.875 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
 
Punctul 10 de pe ordinea de zi „Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat 
cu administratorii aleși” 
 
Hotărârea adoptată pentru punctul 10 de pe ordinea de zi este următoarea:  
„Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși, în forma 
anexată”. 
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Voturi valabil exprimate 334.422.545 voturi, reprezentând 86,7678% din capitalul social, din care: 
- 309.345.491 voturi „pentru”, reprezentând 92,5014% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 25.077.054 voturi „împotrivă”, reprezentând 7,4986% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 50,999,855 voturi, reprezentând 13,2322% din capitalul social, din care 
119.875 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
 
Punctul 11 de pe ordinea de zi „Mandatarea reprezentantului statului în Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale noilor administratori aleși” 
 
Hotărârea adoptată pentru punctul 11 de pe ordinea de zi este următoarea:  
„Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerului 
Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație 
al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz S.A.”. 
 
Voturi valabil exprimate 334.422.545 voturi, reprezentând 86,7678% din capitalul social, din care: 
- 303.660.212 voturi „pentru”, reprezentând 90,8014% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 30.762.333 voturi „împotrivă”, reprezentând 9,1986% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 50,999,855 voturi, reprezentând 13,2322% din capitalul social, din care 
119.875 abtineri de la exercitarea dreptului de vot. 
 
 
Punctul 12 de pe ordinea de zi „Împuternicirea Preşedintelui de ședință şi a Secretarului de 
şedinţă, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor” 
 
Hotărârea adoptată pentru punctul 12 de pe ordinea de zi este următoarea: 
„Se împuternicește Preşedintele de ședință şi Secretarul de şedinţă, pentru semnarea 
hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor”. 
 
Voturi valabil exprimate 334.542.420 voturi, reprezentând 86,7989% din capitalul social, din care: 
- 334.542.420 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul voturilor valabil exprimate; 
- 0 voturi „împotrivă”, reprezentând 0% din totalul voturilor valabil exprimate. 
Voturi neexprimate 50.879.980 voturi, reprezentând 13,2011% din capitalul social. 
 

 
Președintele Consiliului de Administrație 

Dan Dragoș Drăgan 
 
 
Secretar de şedinţă 
Crăița Bucheru 
 
 
 
Secretar tehnic 
Anca Antal 


