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Nr.55/7.3.2012 

 
 

SCRISOARE DESCHISA 

adresata 

PARTENERILOR DE DIALOG SOCIAL 

 
 

Stimati colegi si prieteni, 

 
Am lecturat cu surprindere si amuzament noua bazaconie conceputa de fostul presedinte si 

membru al confederatiei noastre, Cezar Coraci, menita sa intoxice si sa creeze o stare de 

confuzie in randurile Dvs. referitor la  conducerea si functionarea legala a UGIR-1903. 

 

1. Adresandu-se “Partenerilor sociali”, de fapt d-l Coraci nu se adreseaza nimanui din 

motive de lipsa de calitate, respectiv de recunoastere pe baza de reciprocitate,  statutul 

dansului neavand nici o tangenta cu domeniul dialogului social deoarece din punct de 

vedere legal nu mai face parte din nici o organizatie patronala cu reprezentativitate 

nationala. 

• In urma negocierilor finalizate prin semnarea documentului constitutiv de catre 

actuala conducere legala, UGIR-1903 este membru al PATROROM alaturi de 

CONPIROM, UNPR si PR, constituind cea mai puternica grupare de confederatii 

patronale reprezentative din Romania. 

• UGIR-1903 este parte a Acordului National privind dialogul social, negociat si semnat 

de actuala conducere legala impreuna cu cele 5 confederatii nationale sindicale cu 

reprezentativitate nationala si de celelalte 3 confederatii patronale nationale 

partenere ale confederatiei noastre in PATROROM. 

• Mai mult, chiar si cele 9 organizatii patronale grupate in ACPR au adresat o scrisoare 

de protest in cursul anului trecut Reprezentantei FMI in Romania, informand asupra 

deciziei lor de a nu mai participa la nici o intalnire cu delegatia Fondului in cazul in 

care la aceasta va fi invitat si “impostorul Coraci”, care-si auto - atribuie ilegal titlul de 

presedinte al UGIR-1903. 

Insumand toate organizatiile mentionate mai sus care sunt partenere oficiale de dialog 

social ale UGIR-1903 reprezentat de actuala conducere legal aleasa, nu vedem cui s-a 

adresat efectiv d-l Coraci, singura concluzie ce se poate deduce fiind aceea ca se afla  in 

faza in care vorbeste singur cu speranta ca poate-l aude cineva! 
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2. Avand in vedere faptul ca TMB a respins cererea UGIR-1903 de inregistrare a conducerii 

alese in AGOA din data de 30 mai 2011 inca din vara anului trecut datorita unor vicii de 

intocmire a documentelor prezentate. Confederatia noastra s-a conformat acestei 

decizii, conducerea organizatiei a fost preluata de Consiliul National prin corpul sau 

executiv – Colegiul Director, acesta convocand o noua AGA de alegeri in data de 20 

octombrie 2011 conform cererii exprimate in scris de peste 20% din numarul membrilor 

sai. In cadrul acestei adunari, la care au participat sau au fost reprezentate 97,8% din 

cele peste 40.000 de societati membre ale UGIR-1903, a fost aleasa in unanimitate noua 

conducere a UGIR-1903 – formata din Marius - Eugen Opran - Presedinte, Constantin 

Vasilescu - Presedinte Executiv si Dr. Doina Mihaila - Secretar General - care si-a preluat 

imediat atributiile conform prevederilor legale. Dosarul adunarii a fost transmis TMB 

spre validare, avand ca termen data de 11 aprilie 2012. 

• Ceea ce ascunde insa d-l Coraci este faptul ca prin aceeasi sentinta, TMB respinge 

irevocabil cererea de interventie a d-lui Coraci, datorita “lipsei oricarei calitati 

procesuale in raport cu UGIR-1903”. Fara comentarii! 

• D-l Coraci si-a pierdut in fapt calitatea de presedinte anterior datei de 23 august 2010 

cand expira valabilitatea statutara a celor 4 ani de mandat calculata de la data 

efectuarii inscrisului in Registrul National (23 august 2006) – si anume cu ocazia AGOA 

din data de 20 martie 2010 cand, pentru a putea recandida, d-l Coraci si-a depus din 

vointa proprie mandatul de presedinte. Pierderea definitiva a calitatii de presedinte a 

survenit in data de 3 iunie 2010 cand Justitia a decis irevocabil respingerea cererii de 

inregistrare a mentiunilor privind conducerea UGIR-1903 aleasa in cadrul AGOA din 

data de 20.03.2010. Incepand de la aceasta data, in loc de a proceda normal si 

statutar la convocarea unei noi AGOA la care eventual sa candideze din nou, Coraci a 

demarat circul care continua pana astazi, anuntand initial ca revine asupra deciziei de 

depunere a mandatului pana la data oficiala de expirare a acestuia conform inscrisului 

din Registrul National, dupa care in momentul in care s-a ajuns si la acest termen, a 

continuat ilegal  sa-si aroge atributiile de presedinte in baza explicatiei puerile ca nu 

poate fi inlocuit din functie decat atunci cand o alta persoana va fi inscrisa ca 

presedinte in respectivul Registru. 

• Acest mod de gandire si de exploatare aiuristica in folos propriu adoptat de fostul 

presedinte in ceea ce priveste opozabilitatea inscrisurilor din Registru incalca prin 

sfidare prevederile OMJ nr.954/2000 privind modul de aplicare a Regulamentului 

aferent Registrului, transmisa oficial UGIR-1903 de Ministerul Justitiei cu nr. 

MJ/LB/79632/6.10.2011 si sub semnatura d-nei Secretar de stat Lidia Barac. 

Documentul precizeaza irevocabil ca inscrisurile Registrului referitoare la conducerea 

nominala a organizatiilor se coreleaza cu prevederile Statutului UGIR-1903, in cazul 

nostru la art 63. si art. 64 al acestei Biblii a Confederatiei specificandu-se faptul ca 

durata de valabilitate a mandatul de exercitare a functiei de presedinte este de 4 ani 

fara nici o posibilitate de prelungire decat realegerea in cadrul unei AGOA special 

convocate. 
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• Faptul ca d-l Coraci incearca ilegal si prin impostura sa creeze in randul opiniei 

publice, partenerilor sociali si institutiilor Statului impresia ca se afla in continuare la 

conducerea celei mai mari confederatii patronale din Romania transformata in 

perioada mandatului sau 2006-2010 intr-o societate de tip familiar – S.C. “Coraci & 

Fiicele” SRL, poate fi explicata prin dorinta sa afisata vizibil de imbogatire rapida si 

nemuncita si de parvenire sociala prin folosirea ca vehicul a centenarei noastre 

organizatii. 

• Nu intelegem insa motivatia care-l poate face pe un demnitar al Statului sa se situeze 

public pe pozitii de favorizare a infractorului si de negare si nerespectare a legislatiei 

in vigoare pentru a-si putea sustine protejatul. Este cazul Secretarului de stat Valentin 

Mocanu de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, coordonator (din 

pacate, inca!) al dialogului social la nivel national, care in finalul unei sedinte 

desfasurate la sediul MMFPS cu reprezentantii patronatelor cu reprezentativitate 

nationala la care-l invitase si pe impostorul sau favorit desi conducerea legala a UGIR-

1903 era si ea prezenta, si-a permis sa afiseze public o pozitie de sfidare a 

prevederilor legale  conforma propriilor sale interpretari, declaratia sa denotand o 

crasa incompetenta in ceea ce priveste rolul jucat de diversele institutii ale Statului 

dublata de o lipsa totala de cunostinte juridice elementare. Astfel, d-l Mocanu a 

specificat ca nu-l intereseaza prevederile Ordinului Ministrului Justitiei care regleaza 

opozabilitatea fata de terti a inscrisurilor din Registrul National, deoarece – citez: 

“Acestea se aplica la nivelul Ministerului Justitiei, MMFPS fiind si el tot un minister are 

dreptul la randul sau sa aiba propria sa viziune asupra modului in care interpreteaza 

aceste inscrisuri. Noi am decis sa luam in consideratie doar ultimul inscris, indiferent 

de vechimea acestuia si de prevederile statutareale organizatiei!”. Incredibil dar 

adevarat, un demnitar roman declara ca prevederile legislatiei in vigoare se aplica 

diferit functie de minister, fiecare avand competenta sa aplice propria sa interpretare. 

Desi am incercat sa ne explicam pozitia demnitarului cautand o justificare care sa 

beneficieze cat de cat de o baza legala, nu am gasit-o, fiind obligati – in ciuda faptului 

ca d-l Mocanu ne anuntase ca bunicul sau l-a educat in spiritul cinstei si al muncii – sa 

ne gandim iarasi la un posibil hobby al domniei sale, cel de colectionar de oua de aur, 

manufacturierul nefiind insa Fabergé ci UGIR-1903 pe care-l recunoaste numai daca 

este condus de Coraci! Asteptam in acest sens din partea Dvs. orice sugestie care ar 

putea genera o alta justificare plauzibila pentru pozitia adoptata de d-l Mocanu, pe 

care sa i-o putem transmite respectand conditiile sale favorite : barbateste si uitandu-

ne unul in ochii celuilalt! Toate acestea ne fac sa credem ca ar trebui sa luam foarte in 

serios posibilitatea ca d-l Mocanu sa fi fost candva beneficiarul unui intensiv 

antrenament pentru autocontrolul reactiilor proprii in cazul testului la poligraf!  

• In acelasi timp, Colegiul Director al UGIR-1903 il avertizeaza pe Secretarul de stat ca 

va lua toate masurile ce se impun pentru a-i stopa permanentele incercari de 

dezbinare si de discreditare a celei mai mari, vechi si titrate confederatii patronale din 

Romania, incercand sa aplice modelul prin care a izbutit sa distruga ireversibil dialogul 



4 | P a g e  
 

social la nivel national, in timp ce sarcina sa de serviciu era sa-l protejeze si sa-l 

dezvolte. In acest sens confederatia noastra considera ca propunerea transmisa in 

trecutul apropiat fostului Prim – Ministru, d-l Emil Boc si fostului ministru al muncii, d-

na Sulfina Barbu, de a-l elibera pe d-l Mocanu din functia de coordonator al dialogului 

social la nivel national din motive de incompetenta demonstrate prin anularea 

acestuia pana la disparitie isi pastreaza actualitatea si solicita domnului Prim – 

Ministru Mihai Razvan Ungureanu si doamnei Ministru Claudia Boghicevici sa puna in 

practica propunerea noastra, numind in aceasta functie o persoana neaservita 

capabila sa reconstruiasca pacea sociala la nivel national prin dialog si consens.          

 

3. In ceea ce priveste asa-zisul Consiliu National mentionat in adresa, aceasta este o 

excrocherie tipica marca “Coraci la disperare”, acesta nedesfasurandu-se in realitate si 

nici macar nefiind convocat. Sub pretextul discutarii reluarii programului Qualy Match, 

Coraci a adunat la Bucuresti un numar de 11 persoane in data de 4 noiembrie 2011, care 

au fost rugate sa completeze un tabel de prezenta. Dupa plecarea acestora si fara stirea 

lor, fostul nostru membru a rebotezat lista participantilor la discutia referitoare la 

programul POSDRU, ca “Lista membrilor participanti la Consiliul National”, dupa care a 

adaugat inca un numar de pagini cu nume, organizatii si semnaturi copiate dupa listele 

de prezenta la sedinte AGA din anii trecuti. Fabricarea acestui fals grosolan, care contine 

copii xerox, adaugiri obtinute prin scanare, semnaturi ce nu apartin persoanelor 

mentionate ca prezente etc. a durat pana in data de 29 (!) noiembrie, cand  d-l Coraci a 

prezentat documentul final unui notar public care a certificat continutul si lista 

participantilor dupa 25 de zile de la data declarata a acestei actiuni care nu a avut loc nici 

o data. Problemele lui Coraci au aparut cand acesta a pus acest fals pe site, moment din 

care Secretraiatul General al UGIR-1903 a inceput sa fie supus unui bombardament 

telefonic din partea membrilor nominalizati in tabelul de prezenta a lui Coraci, care ne 

informau ca nu au participat la nici un Consiliu National si ca au fost nominalizati si 

semnati in fals. Fata de situatia creata, in data de 7 martie a.c. UGIR-1903 a solicitat 

oficial Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti declansarea unei 

anchete penale impotriva persoanei Coraci pentru invinuirile de fals, uz de fals si 

uzurpare de titluri si insemne oficiale. 

 

4. Site-ul oficial al UGIR-1903 este www.ugir-1903.org , adresa identica cu terminatia  .ro  

fiind folosita prin impostura de d-l Coraci cu sprijinul acordat la ordin si sub presiunea 

unor forte oculte de d-na director general Doina Banciu de la ICI, care se face 

deasemenea vinovata penal pentru favorizarea infractorului. 

 

5. In ceea ce priveste asa – zisii “colegii mei din UGIR-1903” la care face referinta 

declamativ  d-l Coraci, acestia pot fi numarati pe degetele de la o singura man: 

• D-l Ninel Potarca, presedintele Patronatul oamenilor de afaceri rromi, care are o 

datorie de peste 4 miliarde ROL la UGIR-1903 pe care Coraci il minte i-o va anula daca 

revine; 
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• D-na Irina Manole, care pe cai numai de dansa cunoscute a izbutit performanta de a 

inregistra o federatie patronala compusa din mai putin de 20 de IMM-uri localizate in 

2 judete; 

• D-na Elena Laszlo, care conduce una dintre nenumaratele federatii patronale din 

domeniul ecologiei lipsita de reprezentativitate nationala, structura acesteia fiind 

formata din mai putin de 10 societati membre din domeniul ecologiei; 

• D-l Moisescu Tatar, presedinte al unei federatii de producatori de ochelari, beneficiar 

al unui proiect POSDRU a carui unitate de management este condusa tot de fiica cea 

mare a d-lui Coraci, aceasta ocupand initial aceeasi functie simultan si la “Qualy 

Match”. 

Se mai poate vorbi de inca 3 ... 4 persoane de la nivelul organizatiilor teritoriale, ”aburiti” 

de Coraci cu mirajul banilor europeni, care insa dau inapoi acum cand incep sa inteleaga 

ca proiectul Qualy Match a fost obtinut de Coraci prin impostura, frauda si grave 

incalcari ale legislatiei in vigoare  - foarte posibil prin mituirea celor care erau pusi sa 

asigure verificarea eligibilitatii si conformitatii - sesizand pericolul de a fi obligati sa 

returneze sumele trase. 

 

6. Din pacate pentru organizatia noastra, fostul presedinte este una din persoanele care, 

fara a avea calitatea si apeland la incalcarea cu buna stiinta a conditiilor de eligibilitate si 

a celor contractuale privind conflictul de interese, a obtinut ilegal finantarea din fonduri 

structurale a unui proiect in numele UGIR-1903, fapt despre care membrii Colegiului 

Director au aflat doar cand au primit sub semnatura lui Coraci si a fiicei sale mai mari 

invitatii la lansarea oficiala a acestuia, fiind rugati sa-si confirme decizia de participare pe 

adresa de mail a fiicei mici a lui Coraci, si ea inclusa ca membru in unitatea de 

management a proiectului Qualy Match. Avand in vedere gravele ilegalitati comise de d-l 

Coraci in cursul promovarii si derularii proiectului Qualy Match, precum si pentru a se 

proteja impotriva unor posibile viitoare sanctiuni fara a avea nici o implicare legala in 

proiect, UGIR-1903 a sesizat DNA, Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi a 

Romaniei si AM POSDRU, care au declansat anchete in acest sens pentru stabilirea 

vinovatiilor si recuperarea pagubelor.  

 
Quod Erat Demonstrandum! 

 
Asigurandu-va de sentimentele noastre sincere de respect si consideratie. 

 
In numele Colegiului Director al UGIR-1903, 

 
P R E S E D I N T E , 

 
 
 

Dr. Marius - Eugen Opran 
 
 
 
 


