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DECLARAŢIE DE PRESĂ 

 
Bucureşti, 6 noiembrie 2012 – Fondul Proprietatea (“Fondul”) ar dori să îşi exprime 
profunda dezamăgire faţă de faptul că Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri a votat pentru amânarea desemnării unui nou Consiliu de Supraveghere al 
Hidroelectrica, în cadrul ultimei Adunări Generale a Acţionarilor companiei, ţinută în data 
de 1 noiembrie 2012. 
 
Mai mult, nu există nicio indicaţie clară cu privire la momentul în care va fi numit un nou 
Consiliu de Supraveghere la Hidroelectrica, deşi în cea mai recentă Scrisoare de Intenţie1 
semnată cu Fondul Monetar Internaţional, Guvernul a agreat ca acesta să fie desemnat 
până la mijlocul lunii septembrie 2012. 
 
Din păcate, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nu a finalizat încă 
selecţia membrilor independenţi ai Consiliilor de Administrare / Supraveghere sau ai 
directorilor generali în niciuna dintre companiile din subordinea sa, unde acest proces ar 
trebui implementat conform OUG 109/2011, cu privire la guvernanţa corporativă a 
companiilor de stat. 
 
Fondul Proprietatea este deosebit de îngrijorat de întârzierile repetate în implementarea 
prevederilor OUG 109/2011, la aproape un an după intrarea acesteia în vigoare. 
Asemenea întârzieri într-un proces menit să îmbunătăţească eficienţa companiilor de stat 
nu sunt, cu siguranţă, benefice pentru performanţa acestor societăţi şi cerem Guvernului 
să rezolve cu promptitudine problema şi să accelereze procesul de desemnare a 
managerilor profesionişti. 
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1 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12290.pdf  
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