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FONDUL PROPRIETATEA ÎNGRIJORAT DE ÎNCĂLCĂRI SEVERE  
ALE LEGISLAŢIEI GUVERNANŢEI CORPORATIVE LA CE OLTENIA 

 
Bucureşti, 22 ianuarie 2013 – Franklin Templeton Investment Management Limited UK sucursala 
Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Manager de Fond al S.C. Fondul Proprietatea S.A. 
(“Fondul”) consideră că recenta numire a unui nou Director General la Complexul Energetic Oltenia 
(“CE Oltenia”) încalcă sever prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 (OUG 
109/2011) privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Noul Director General a fost numit 
de un Consiliu care nu era autorizat să-l numească şi care, în plus, a realizat un proces de selecţie 
defectuos în care alţi candidaţi de pe lista scurtă nu au fost intervievaţi pentru această poziţie.  
 
Pe 21 ianuarie 2013, Consiliul de Supraveghere al CE Oltenia l-a numit pe Directorul General 
interimar de atunci al companiei, dl. Laurenţiu Ciurel, fost membru al unui partid politic, în funcţia de 
Director General, cu un mandat pentru patru ani. Această decizie încalcă în mod flagrant cerinţele 
prevăzute în OUG 109/2011 din următoarele motive: 

• Consiliul de Supraveghere care l-a numit pe domnul Laurenţiu Ciurel în funcţia de Director 
General are un mandat interimar limitat în mod explicit până la desemnarea unui nou Consiliu 
de Supraveghere în baza prevederilor OUG 109/2011, prevederi care impun un proces de 
selecţie deschis, transparent şi nediscriminatoriu. Prin urmare, Consiliul nu era în poziţia de a-l 
desemna pe domnul Ciurel pentru un mandat de patru ani, conform art. 63, alineat 11 al 
Ordonanţei menţionate mai sus. 

• Pentru companiile de stat mari2, aşa cum este şi CE Oltenia (companii de stat cu cifră de 
afaceri de peste un milliard de lei în 2010 şi cu peste 1.000 de angajaţi), managementul 
profesionist ar trebui să fie mai întâi implementat prin selectarea şi desemnarea unui Consiliu 
independent, care ulterior să numească Directorul General şi alţi membri ai conducerii 
executive. 

• Desemnarea dlui. Laurenţiu Ciurel în funcţia de Director General a avut loc după depunerea 
unei liste scurte de candidaţi, români şi străini, de către Kienbaum, compania independentă de 
executive search implicată în procesul de selecţie. Lista îl includea şi pe dl. Ciurel. În mod 
surprinzător, nici Consiliul de Supraveghere, nici Comisia de Nominalizare şi Remunerare 
formată la nivelul Consiliului nu i-au intervievat pe ceilalţi candidaţi incluşi pe lista scurtă şi au 
decis să îl desemneze direct pe dl. Ciurel. 

 
Managerul de Fond este, din nou, profund  dezamăgit de lipsa de transparenţă în procesul de selecţie 
şi de criteriile opace pe baza cărora se ia decizia finală de a numi noi manageri profesionişti şi consilii 
independente în companiile de stat. Încurajăm cu fermitate Guvernul să rezolve urgent aceste 
probleme şi să respecte legislaţia în vigoare de acum înainte. 
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Managerul de Fond este extrem de preocupat de faptul că, la mai mult de un an de la adoptarea OUG 
109/2011, normele de guvernanță corporativă nu au fost puse în aplicare pe deplin și în mod corect în 
niciuna dintre companiile de stat la care Fondul Proprietatea este acționar. Scopul acestui act 
normativ este de a asigura că managerii noi sunt profesioniști calificați, motivați să îmbunătățească 
profitabilitatea și competitivitatea acestor companii, aspecte care se vor reflecta în mod pozitiv asupra 
bugetului de stat prin venituri îmbunătățite și, în general, asupra performanței  economice a României. 
Dacă încălcările guvernanței corporative continuă, credem că aceste acţiuni vor avea un impact 
negativ nu numai asupra valorii companiilor din portofoliul Fondului, dar şi asupra întregii pieţe 
româneşti.   
 
 
 

# # # 

Note pentru redactori 
 

1. OUG 109/2011: Art. 63 (1) În cazul întreprinderilor publice prevăzute la art. 62, în termen de 15 zile de la numirea noului 
consiliu de administraţie se va iniţia procedura de selecţie pentru poziţiile de directori, în cazul în care aceştia nu sunt, în 
acelaşi timp, şi administratori, în conformitate cu prevederile art. 35. Termenele prevăzute la art. 61 alin. (5), (7) şi (8) sunt 
aplicabile selecţiei directorilor care nu sunt, în acelaşi timp, membri ai consiliului de administraţie. 
 

2. OUG 109/2011: Art. 61 (1) Prin exceptie de la prevederile art. 60, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta, in cazul intreprinderilor publice in care statul este actionar unic sau majoritar, cu o cifra de afaceri realizata 
in 2010 de peste 1.000.000.000 lei si un numar de cel putin 1.000 de angajati, se intruneste adunarea generala, in conditiile Legii 
nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care va hotarari asupra initierii de indata a procedurii de selectie 
a membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, ai consiliului de supraveghere.  
 

3. Vă rugăm să consultaţi comunicatele noastre anterioare pe acest subiect: Incălcări ale guvernanţei corporative la EDMN şi 
Aeroporturi Bucureşti, Amânarea desemnării unui nou Consiliu de Supraveghere la Hidroelectrica, Scrisoare deschisă adresată 
Ministerului Economiei privind Hidroelectrica, Ingrijorare privind implementarea legislaţiei în domeniul guvernanţei corporative. 

 
Despre Fondul Proprietatea şi Managerul de Fond 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au fost 
confiscate de fostul regim comunist. În urma licitaţiei internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat 
oficial rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de investiţii de tip 
închis, iar obiectivul său investiţional este aprecierea pe termen lung a capitalului prin investiţii în principal în acţiuni româneşti. 
 
Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 28 de angajaţi, incluzând 6 specialişti locali în investiţii 
sprijiniţi de cei peste 40 de manageri de portofolii şi analişti din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets. 
 
Franklin Templeton Investment Management Limited este o filială a Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], o organizaţie globală de 
management al investiţiilor care operează sub denumirea Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează 
soluţii globale şi locale de management al investiţiilor administrate de echipele de investiţii ale Franklin, Templeton, Mutual Series, Fiduciary 
Trust, Darby şi Bissett. Compania situată în San Mateo, California, are mai mult de 60 de ani de experienţă în investiţii şi administrează 
active în valoare de peste 781,8 miliarde dolari, conform datelor disponibile la data de 31 decembrie 2012. Pentru mai multe informaţii, vă 
rugăm să vizitaţi www.franklintempleton.co.uk. 
 
Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din Bucureşti se află la Premium Point, Calea Buzeşti nr. 78-80, etajul 8, sector 1, 
Bucureşti, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: +40.200.96.31/32. Pentru mai multe informaţii cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să 
vizitaţi http://www.fondulproprietatea.ro. 
 
Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public şi nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton Investments şi 
grupurile sale de management au colectat şi procesat informaţiile din conţinutul acestui comunicat de presă cu atenţie şi diligenţă 
profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanţii în legătură cu acurateţea acestui document. Franklin Templeton Investments 
nu va fi răspunzător în faţa niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entităţi pentru inexactitatea informaţiilor 
conţinute în acest comunicat de presă sau pentru orice erori sau omisiuni din conţinutul său, indiferent de cauza acestor inexactităţi, erori 
sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conţinută în acest document a fost obţinută de Franklin Templeton Investments pentru scopuri 
proprii. 

http://www.fondulproprietatea.ro/sites/default/files/comunicat_de_presa_fondul_proprietatea_-_selectie_ca_electrica_aeroporturi_bucuresti.pdf
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