
 

 

COMUNICAT DE PRESA 

In numele celor peste 45,000 de membri ai Confederatiei Patronale Nationale „Uniunea Generale 

a Industriasilor din Romania UGIR-1903”, care negociaza un numar de 7 contracte colective de munca 

la nivelul unor ramuri economice in care lucreaza 2,4 mil. de salariati, Colegiul Director isi exprima 

regretul si indignarea fata de pozitia autoritatilor reprezentative ale statului care nu intervin pentru 

stoparea activitatilor indreptate impotriva bunei functionari si a stabilitatii celei mai reprezentative 

organizatii patronale din Romania, partenera a Guvernului si a celor 5 mari confederatii sindicale in 

cadrul dialogului social – economic la nivel national. Ne referim la persoana fostului presedinte al 

UGIR-1903 din perioada 2006-2010, Ioan Cezar Coraci, exclus in anul 2011 prin votul unanim al 

Adunarii Generale pentru activitati desfasurate impotriva intereselor UGIR-1903 si a membrilor sai, cu 

incalcarea grava a principiilor Codului Etic de comportament in afaceri si in viata privata, document 

adoptat si insusit de toti membrii nostri, impotriva fostului membru existand si doua plangeri penale, 

din care una pentru nerespectare cu intentie a prevederilor anticoruptie impuse prin contractele cu 

finantare europeana in vederea obtinerii ilegale de foloase materiale. Din pacate, persoana Coraci, un 

non-reprezentant al antreprenorilor romani, fara nici un fel de experienta in domeniul afacerilor, nu a 

tras nici un invatamant din cele intamplate si manat in continuare de dorinta sa oarba de imbogatire 

fara munca si de parvenire sociala folosind Confederatia UGIR-1903 – unica afacere din viata lui - ca 

pe un SRL proprietate de familie,  isi continua seria de activitati indreptate impotriva intereselor 

organizatiei si a membrilor acesteia, fiind gata sa apeleze la orice mijloace pentru a reveni la situatia 

din trecut, cand dispunea discretionar si exclusiv de fondurile si patrimoniulacesteia si era beneficiarul 

principal al respectabilitatii UGIR-1903. Sansele lui sunt nule, dar seria continua de actiuni dusmanoase 

produce o serie de intarzieri in graficul stabilit pentru a readuce UGIR-1903 in pozitia de lider de 

necontestat al miscarii patronale din Romania, fiind obligati sa luam masuri radicale mai ales atunci 

cand constatam ca fostul nostru membru este sprijinit din motive care scapa oricarei logici de catre un 

demnitar al Guvernului Romaniei, iar actiunile acestuia reprezinta atat o incercare de influentare a 

actului de justitie, cat si un amestec in problemele interne ale unei organizatii a societatii civile 

organizate, respectiv ale Confederatiei noastre.    

Desi nu mai detine nici o calitate in cadrul UGIR-1903, impreuna cu un infim grup de prozeliti legati 

ombilical intre ei de interese financiare dezvoltate exclusiv prin folosirea resurselor UGIR-1903, d-l 

Coraci continua sa foloseasca prin impostura titulatura de presedinte al organizatiei noastre, foloseste o 

stampila falsa a carei anulare a fost facuta publica si hartie cu antetul Confederatiei. Cu toate ca 

UGIR-1903 a transmis tuturor organismelor administratiei centrale componenta conducerii UGIR-1903 

rezultata in urma Adunarii Generale de alegeri desfasurata in ultima zi a lunii mai, convocata statutar 

la cererea a peste 20% din numarul membrilor Confederatiei si aflata in curs de inregistrare la Curtea 

de Apel Bucuresti, iata ca descoperim cu stupoare ca mai exista un demnitar care se lasa pacalit si 



chiar il sustine din motive inexplicabile in prezent, fara sa constientizeze ca cel din fata sa este foarte 

aproape de a «avansa» de la actualul statut de impostor la cel de infractor, 

Pentru clarificarea opiniei publice si a institutiilor Statului de ce persoana Coraci nu mai are nici o 
legatura si nici un drept in raport cu Confederatia UGIR-1903, vom enumera pe scurt motivele care au 
impus actiunea ferma a membrilor nostri de excludere a acestuia, iar faptul ca nu a facut apel in 
termenul statutar de 10 zile conf. Art. 22, se datoreaza faptului ca el insusi era constient ca nu poate 
nega invinuirile aduse – acestea fiind: 

 
a. Incalcarea cu buna stiinta a prevederilor Art. 11.1 din Contractul POSDRU cod 82/5.1/S/54952 incheiat 

de UGIR-1903 cu Uniunea Europeana, cu o valoare contractuala de cca 4 mil. Euro, din motive 
personale pur mercantile, cu acceptarea constienta a riscului de anulare fara preaviz si fara drept 
de apel a contractului de catre organismele de control ale Comunitatii. Pe scurt, tentatia de a 
incasa peste 45.000 RON pe luna impreuna cu cele foua fiice pentru un program de lucru de 4 
ore/zi, Coraci a riscat anularea contractului, obligarea UGIR-1903 de returnare a avansului de 10% 
cheltuit deja si aplicarea interdictiei ca organizatia noastra sa mai poata participa la proiecte cu 
finantare europeana pe o perioada de min. 3 ani .  
• Mai mult, Coraci continua sa primeasca 8.000 RON pe luna pentru participarea sa cu un program de 

doua ore/zi in numele UGIR-1903 la un alt proiect din aceeasi categorie dezvoltat de ASE, despre care la 
nivelul Colegiului Director nu se cunoaste nimic, Coraci refuzand sa ofere orice fel de detalii.  

• Promovarea, negocierea si semnarea contractului avand ca titular UGIR-1903 au fost facute exclusiv de 
membrii familiei Coraci, in totala „clandestinitate”, fara ca nici unul dintre membii Colegiului Director sa 
fie  informat despre existenta sau continutul acestui contract si de deciziile luate. Putem afirma fara nici o 
retinere, ca fondurile europene au fost folosite ca moneda de schimb conform bunului sau plac, pentru 
inavutirea familiei sale si rasplatirea serviciilor aduse de fidelii sai. 

• In vederea evitarii unor posibile viitoare prejudicii atat financiare, cat si la nivel de imagine, datorate 
exclusiv incalcarii grosolane de catre Coraci a prevederilor anti-coruptie din contractul semnat cu POSDRU 
si finantat din fonduri europene, UGIR-1903 a pregatit si va depune in urmatoarele zile la DNA o plangere 
penala impotriva fostului presedinte. 

b. Instalarea in secret de tehnica de supraveghere si de inregistrare a colegilor sai si a vizitatorilor, in 
vederea santajarii ulterioare a acestora folosindu-se de informatiile obtinute in acest mod.  
• De asemenea, in mai multe cazuri, Coraci a inregistrat convorbirile cu diversi colegi folosind tehnica 

disimulata in imbracaminte sau instalata direct pe corp. 

• In momentul in care si-a dat seama ca mai multi colegi au intuit deja ca foloseste tehnica de 
supraveghere instalata la el in birou, a incercat sa acopere aceasta mizerabila actiune cu caracter penal, 
clamand ca a descoperit tehnica instalata in biroul sau, in fapt el autodescoperindu-si aparatura instalata 
chiar de el in peretii incaperii si in sala de consiliu, cu ajutorul unor tehnicieni de la o binecunoscuta firma 
privata de profil. 

• Coraci s-a autodemascat ca fiind utilizatorul tehnicii instalate folosind doua asemenea inregistrari in 
incercarea de a-si santaja colegii in perioada imediat anterioara tinerii sedintei AGA din 30 mai in care a 
fost exclus din „UGIR-1903”.  

c. Prevederile Statutului „UGIR-1903”, art.20, alin.b: „Excluderea membrilor – daca membrul nu   si-a 
achitat cotizatia timp de un an”. 
• Cezar Coraci nu a achitat cotizatia federatiei FEPACHIM, a carui presedinte era, intre anii 2007 si 2010, 

incercand sa faca acest lucru retroactiv in anul 2011, fapt contrar prevederilor statutare. In acest caz 
membrul respectiv este obligat sa se reinscrie ca membru al UGIR-1903, iar vechimea sa ca membru se 
reia de la zero, ceea ce l-ar fi exclus de la dreptul de a recandida la o functie de conducere. 

d. Prevederile Statutului „UGIR-1903”, art.61: „Modul de actiune al UGIR-1903 in cazuri urgente in 
vederea apararii intereselor Confederatiei si a membrilor sai”, coroborat cu art.65, alin. b. aplicat 
datorita absentei prin refuz de participare a lui Coraci la sedintele convocate legal la solicitarea 
unui numar de membri superior cerintelor statutare la care s-au luat deciziile unanime ale 
Colegiului Director si ale Adunarii Generale de convocare a Adunarii Generale de alegeri, simultan 
cu interdictia impusa lui de a mai folosi insemnele si titulatura de presedinte, respectiv decizia de 
excludere a sa din UGIR-1903. 



• Hotararea a fost luata ca urmare a deciziilor luate si a activitatilor desfasurate de Coraci care au 
angrenat Confederatia in activitati contrare intereselor sale si a membrilor sai, acestea  punand in grav 
pericol insasi existenta organizatiei si aducand UGIR-1903 in situatia de a nu mai fi acceptat ca partener 
de catre patronatele aliate traditionale, care si-au facut publica decizia de a nu mai coopera cu 
organizatia noastra atata timp cat Coraci detine presedintia ei.  

e. Angajarea UGIR-1903 in actiuni judecatoresti civile si penale declansate impotriva unor vechi 
membri ai UGIR-1903 ce s-au opus folosirii discretionare a fondurilor banesti ale organizatiei in 
interes propriu de catre Coraci, fara existenta unei alocari bugetare. 
• Toate aceste actiuni, care au costat UGIR-1903 suma de 5,5 mld. ROL, au fost respinse sau pierdute in 

justitie. 
f. Prejudicierea UGIR-1903 de sume importante care trebuiau sa-i fie virate pentru achitarea chiriei si 

cotizatiei de catre patronatele societatilor din domeniul mass – media cu sediul in Palatul „UGIR-
1903”. 

• Cu de la sine putere, Coraci proceda la compensarea sumele datorate de acestia cu contravaloarea 
aparitiilor sale in regim de publicitate la o serie de posturi TV si in presa locala. 

g. Neindeplinirea atributiunilor ce ii reveneau prin refuzarea convocarii unei noi Adunari Generale de 
alegeri a conducerii UGIR-1903, in momentul in care a luat cunostinta de decizia irevocabila a 
Curtii de Apel Bucuresti privind declararea ca nestatutara a Adunarii Generale de alegeri din anul 
2010. 
• Acest fapt a provocat intrarea organizatiei intr-un vid de putere la nivelul conducerii din momentul in 

care in luna septembrie 2010 a expirat mandatul de 4 ani al fostei conduceri aleasa in anul 2006, fara nici 
o posibilitate statutara de extindere a mandatului. 

• Astfel s-au adus prejudicii directe Confederatiei in ceea ce priveste participarea sa la actiuni interne si 
internationale, reprezentantii UGIR-1903 fiind exclusi din motiv de lipsa a unei conduceri legale. 

h. Comportamentul dusmanos, de sabotare a activitatilor interne din cadrul Confederatiei, din 
momentul in care Colegiul Director a decis in data de 2 mai a.c., conform prevederilor statutare 
mentionate la pct. c, stabilirea unei conduceri interimare pe o durata de o luna avand ca unica 
sarcina unica organizarea Adunarii Generale de alegeri in vederea intrarii in legalitate, in paralel 
cu luarea deciziei de a-i interzice lui Cezar Coraci sa mai foloseasca insemnele si titulatura de 
presedinte, expirata statutar la acea data de peste 9 luni de zile.  
• In perioada de pana la Adunarea Generala, continuandu-si impostura prin folosirea unei ștampile 

anulata oficial si a titulaturii de presedinte, a solicitat tuturor furnizorilor de servicii – electricitate, 
telecomunicatii, IT, apa etc. – sa stopeze furmizarea acestora catre cladirea UGIR-1903, intocmind in scris 
solicitari in acest sens. Cu exceptia serviciilor IT care au fost intrerupte pentru o perioada de 12 zile, 
conducerea interimara a rezolvat in timp real problemele in cauza. 

• Coraci si-a insusit autoturismul proprietate a UGIR-1903 inca din prima decada a lunii mai si refuza in 
continuare sa-l predea, Confederatia fiind nevoita sa sesizeze Politia de furtul masinii. 

i. Incepand cu luna mai a.c., Cezar Coraci a facut vizite la toate partidele politice denigrand 
organizatia prin fabulare si minciuna, la PSDR si la PNL informand conducerile acestora ca noua 
conducere a demarat „vopsirea” in portocaliu a UGIR-1903, dupa care deplasandu-se in Modrogan 
si la Cotroceni declara acolo ca, de cand a fost inlocuit, Confederatia a fost inregimentata in USL! 
• Recent, respectiva persoana si-a mutat periplul din zona politica in cea a mass – media, continuand sa 

calomnieze, sa se milogeasca si chiar sa cerseasca sprijinul unor personalitati din domeniu pentru o cauza 
care este imposibil de atins in cazul lui.! 

j. In cursul ultimelor doua luni, instantele judecatoresti au dat doua verdicte de respingere a 
actiunilor introduse de Cezar Coraci, motivatia sentintei fiind aceeasi: lipsa oricarei calitati 
procesuale a lui Cezar Coraci in raport cu organizatia UGIR-1903 in numele careia si pentru care 
semnase actiunea.      
• Prima, in data de 19 mai, privind aprobarea modificarii Statutului efectuata fraudulos de Coraci la AGA 

tinuta la Geoagiu Bai in luna aprilie a.c. prin incalcarea mandatului acordat de Colegiul Director pentru 
AGA;  

• A doua, privind inregistrarea unei asa-zise noi conduceri avandu-l ca presedinte pe proaspatul exclus 
Coraci, aleasa in cadrul unui simulacru de sedinta in data de 20 mai la care cu soti, sotii, copii, secretare, 
soferi etc. nu au fost in sala respectiva mai mult de 25 de persoane, adunarea desfasurandu-se in 
conformitate cu prevederile Statutului modificat la Geoagiu Bai care fusese respins cu o zi inainte de TMB. 



Desi stia de respingerea de catre instanta cu o zi inainte a noii forme de statut, pentru a nu-i demobiliza si 
a nu-si pierde increderea in „Conducator”, Coraci in nimicnicia lui a tinut secret acest lucru fata de cei cca 
25 de adepti ai sai participanti la sedinta tinuta intr-o sala cu o capacitate de 30 persoane pe jumatate 
goala – incluzand aici si sotii, sotiile, copiii si soferii celor cca 10 membri prezenti, din care doua treimi nu 
aveau drept de vot datorita clauzei statutare de excludere pentru neplata cotizatiei pe o perioada de 
mai mare de un an! 

k. In mod exceptional, Colegiul Director al « UGIR-1903 » dedica acest Comunicat de presa 
acelei distinse persoane mentionate in primul paragraf, demnitar cu o importanta functie 
in cadrul unui minister cu responsabilitati enorme pentru succesul reformei si al realei 
democratii in tara noastra si care, la cererea expresa a d-lui Coraci, i-a eliberat acestuia in 
mai putin de 24 de ore un document – opinie asupra relatiei acestuia cu UGIR-1903, 
propunand o solutie liosita de aplicabilitate prin neluarea in consideratie a realitatii, 
conceperea punctului de vedere fiind facuta exclusiv in baza datelor false, eronate si 
incomplete primite de la Coraci, cum ar fi ascunderea faptului ca a fost exclus din UGIR-
1903 pentru un numar de 8 grave incalcari ale Statutului si ale legilor in vigoare, in primul 
rand pentru nerespectarea cu buna stiinta, din lacomie, a prevederilor anticoruptie din 
contractul cu finantare europeana semnat chiar de el in numele UGIR-1903 cu POSDRU.  
• Cu documentul parafat de demnitarul respectiv, Coraci alearga inca in nestire pe la Judecatorii, sectii de 

politie, partide politice, ziare si posturi TV, aratandu-le hartia cu semnatura demnitarului care nu are nici 
o legatura cu realitatea si nici un fel de putere de sentinta, strigand din usa : «Justitia a facut dreptate!», 
desi continutul destul de neclar al acestuia se situeaza in contradictie cu sentintele definitive date de 
Justitie in cazurile similare deja judecate, respinse sau pierdute de el in totalitate. 

• Consideram ca o asemenea interventie a unui demnitar al Guvernului in viata interna a celui mai titrat 
patronat din Romania reprezinta un amestec inacceptabil, sfideaza vointa celor 45.000 de antreprenori si 
patroni si hotararile decise in mod democratic prin vot de membrii UGIR-1903 cu o majoritate apropiata 
de unanimitate. 

• Mult mai grav insa pentru un Stat de drept, prin folosirea de catre Coraci a acestui document denumit 
insidios de el «Opinia Guvernului» ca proba in instantele care au in curs de judecare cauze  depuse de 
UGIR-1903, exista posibilitatea ca acest amestec al reprezentantului Executivului sa influenteze intr-o 
anumita masura sentinta ce urmeaza a fi pronuntata, fapt inacceptabil intr-un Stat Membru al Uniunii 
Europene si NATO.  

• UGIR-1903 nu poate intelege motivul pentru care respectivul demnitar a procedat unilateral atunci cand 
a emis acest document, evitand discutarea acestui caz cu conducerea UGIR-1903 legal aleasa, 
favorizandu-l practic fara sa se ascunda pe cetateanul Coraci si fara a se documenta asupra lungii liste de 
infractiuni de care acesta se face vinovat si care au condus la excluderea sa, precum si cu luarea in 
consideratie a sentintelor decise in cazurile similare deja judecate si a motivatiei acestora.  

* 

                                                                            *                * 

Colegiul Director al UGIR isi manifesta disponibilitatea si propune distinsului demnitar stabilirea unei 

intalniri oficiale directe in vederea analizarii in comun a punctului de vedere elaborat initial si aflat in 

prezent aflat in prezent la Cezar Coraci, in care dorim sa prezentam argumentele noastre 

demonstrand ca solutia initiala data este eronata, incorecta atat din punct de vedere atat al vechii 

legislatii inca aplicabila, cat si a celei noi, in curs de introducere conditionata de elaborarea si 

aprobarea normelor de aplicare pana la sfarsitul acestei luni. UGIR-1903 considera ca Interpretarea 

propusa prin documentul eliberat lui Coraci este eronata nu datorita unei gresite intepretari juridice a 

datelor puse la dispozitie de Coraci specialistilor guvernamentali, ci faptului acesta a tinut secrete un 

mare numar de informatii si date privind situatia reala si modul de derulare al evenimentelor 

deoarece acestea ii erau nefavorabile. In final, UGIR-1903 solicita ca, in cazul in intalnirea propusa va 

avea loc, iar noile date prezentate vor conduce la elaborarea unei noi opinii sau la modificarea 

semnificativa a celei existente, distinsul demnitar sa solicite d-lui Coraci restituirea documentului intial 



si inlocuirea acestuia cu noul punct de vedere elaborat prin luarea in consideratie a tuturor datelor si 

informatiilor referitoare la subiectul in cauza. 

Consideram ca aceasta este unica modalitate prin care prejudiciile produse UGIR-1903 de 

continutul documentului referitor la punctul de vedere legal insusit initial de respectivul demnitar  si 

care reprezinta un amestec direct in problemele interne ale Confederatiei noastre si poate exercita o 

anumita influenta asupra deciziei Justitiei, pot fi compensate doar prin elaborarea unui punct de 

vedere corect, conceput in deplina cunostinta de cauza a tuturor datelor referitoare la tematica - 

subiect, care sa tina cont atat de legislatia in vigoare inca, cat si de cea in curs de introducere, de Biblia 

organizatiei - Statutul si de cel mai important lucru in cazul organizatiilor cu reprezentativitate 

nationala, partenere de dialog economic si social a Guvernului : vointa suverana a membrilor acestora, 

exprimata pein vot liber si deschis !  

 

Colegiul Director al UGIR – 1903 
17 iulie 2011 


