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Bogdan Alexandru Drăgoi demisionează din funcţia de Preşedinte  
al Comitetului Reprezentanţilor al Fondului Proprietatea   

 
Bucureşti, 10 februarie 2012 – Fondul Proprietatea (“Fondul”) anunţă că dl. Bogdan 
Alexandru Drăgoi a demisionat din funcţia de Preşedinte al Comitetului Reprezentanţilor 
al Fondului pe 9 februarie 2012, cu efect imediat, ca urmare a numirii sale în funcţia de 
Ministru al Finanţelor Publice, membru al Guvernului României. 
 
Greg Konieczny, manager de fond al Fondului Proprietatea, a declarat: „Am dori să îi 
mulţumim dlui. Drăgoi pentru contribuţiile sale aduse în calitate de Preşedinte al 
Comitetului Reprezentanţilor. Eforturile sale continue şi sprijinul acordat acestui proiect 
important au fost esenţiale, iar calităţile sale de lider, implicarea activă şi dedicarea 
totală pentru succesul Fondului au fost pe deplin apreciate. 
 
A fost o plăcere să lucrăm cu dl. Drăgoi şi îi urăm mult succes în viitoarea sa funcţie de 
Ministru al Finanţelor Publice”. 
 
Comitetul Reprezentanţilor este alcătuit din cinci membri care sunt însărcinaţi cu 
supravegherea generală a managerului de investiţii şi a administratorului unic al 
Fondului şi răspund în faţa acţionarilor Fondului. Între atribuţiile Comitetului 
Reprezentanţilor se numără aprobarea prealabilă a situaţiilor financiare ale Fondului şi a 
bugetului anual de cheltuieli.  
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