
Un banal apartament de 
la ultimul etaj al unui bloc 
din București a fost tran-
sformat de prim-adjunctul 
suspendat al Serviciului Ro-
mân de Informaţii într-un 
soi de penthouse. Cu înca-
drarea în declarația de ave-
re a fost mai greu: o vreme, 
anexa a apărut în acte ca 
un apartament nou, 
apoi s-a transformat 
în „alipire“.

Prins între Donald Trump și 
Vladimir Putin, continentul 
nu are altă alegere decât să se 
afirme. Peste câteva zile, con-
troversatul politician republi-
can va fi învestit președinte al 
SUA și deja este perce-
put ca factor major de 
instabilitate.

Toate partidele au pro-
mis construirea de spitale, 
deși datele concrete arată 
că avem destule unități sa-
nitare. Dr. Dan Pereţianu, 
fost președinte al Camerei 
Federative a Medicilor, afir-
mă că un astfel de program 
ascunde fie demagogie, căci 
nu este nevoie de noi spita-
le, fie corupţie, pentru a mai 

deturna niște bani fă-
ră finalitate.

Riscuri pentru 
Europa

Coldea de la SRI 
și-a făcut vilă pe bloc

România are destule spitale

Vremea în 
București

Ziua cer variabil
-2°C

Noaptea cer variabil,
ninsoare -4°C
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Liviu Dragnea 
plantează oamenii 
baronilor în Guvern
Liderul social-democrat 
promovează în Executiv 
secretari de stat propuși 
de baronii fideli, din sudul 
țării. Negocierile pentru 
eșalonul doi au un câști-
gător sigur, senatorul Paul 
Stănescu, fost președinte al 
CJ Olt. Există, însă, și o listă 
neagră, pe care s-ar 
afla inclusiv Marian 
Oprișan.

Guvernul PSD vrea 
„Prima Saună“
După „Prima Casă“ și „Pri-
ma Mașină“, Guvernul ie se 
la înaintare cu un alt pro-
gram. „Se vor putea re aliza 
investiții pentru crearea in-
frastructurii desfășurării ac-
tivităților de agre ment (pis-
cină, saună, masaj, aparate 
fitness, alte activități sporti-
ve și recreative)“ este 
promi siunea făcută 
de PSD.
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Ministrul Justiției a plagiat un 
interviu cu Mihai Răzvan Ungureanu 

Ilegalitățile de la Unirea 
Shopping Center, sancționate 
cu blândețe de ASF P10
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Magazinul de 
MICĂ PUBLICITATE 

ANUNŢURI ÎN ZIARE 
ȘI ONLINE

0744.252.157
Preluăm anunţuri de mică 
și mare publicitate pentru 

ziare locale și centrale

www.magazinuldemicapublicitate.ro
www.magazinul-publicitate.ro

Florin Iordache a copiat 
pagini întregi dintr-un in-
terviu-fluviu pe care MRU, 
pe atunci ministru de Ex-
terne, l-a acordat imediat 
după intrarea României în 
UE, în ianuarie 2007. 

În paragrafele incrimina-
te, actualul ministru al 
Justiției nu precizează 

sursa și nu folosește ghilime-
le. Plagiatul a fost realizat în 
ultima parte a lucrării de doc-
torat, unde, ca regulă, ar tre-

bui să fie contribuția originală 
a autorului. Iordache plagiază 
până și ghilimelele introduse 
de autorul interviului, care 
dorea să evidențieze o figură 
de stil a lui MRU. Una dintre 
puținele modificări aduse de 

Florin Iordache este scoate-
rea referirii lui Mihai Răzvan 
Ungureanu la președintele de 
atunci al României, Traian 
Băsescu. Actualul demni-
tar mai schimbă „avem“ cu 
„sunt“ și scoate sintagma „de 

asemenea“. Agravant e faptul 
că aproximativ un sfert din 
articolele trecute în bibliogra-
fia tezei de doctorat sunt scri-
se de el însuși, iar 10% 
sunt comunicate de 
presă și rapoarte. P 6

Editorial

Opinii

Mihai Duță

George Mioc

Cum poate fi 
salvată 

onoarea 
anticorupţiei 

după scandalul 
Ghiţă-Coldea

Vremea 
cârtiţelor și-a 
altor jivine
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Silviu Sergiu

Trump 
nu va vinde 
România 
lui Putin

Cum se fură un doctorat 
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Președintele Consiliului 
de Administraţie al unei 
societăţi listate la Bur-
să nesocotește pur și 
simplu voinţa acţionaru-
lui majoritar, interesele 
celorlalţi acţionari, dar 
și legislaţia în vigoare. 
Cu toate acestea, Au-
toritatea pentru Supra-
veghere Financiară dă 
sancţiuni de ochii lumii.

S  Andrei Mărgăritescu

Este un caz cu totul 
excepțional: nici pâ-
nă acum, în ianua-

rie 2017, o societate listată 
pe piața de capital, al cărei 
principiu de bază ar trebui 
să fie transparența, nu a 
prezentat Bursei și, impli-

cit, acționarilor săi situația 
financiară aferentă anului 
2015.

Societatea este Unirea 
Shopping Center (USC) SA, 
ce administrează cel mai 
mare magazin din Bucu-
rești, situat în plin centrul 
orașului și care are spații-
le comerciale închiriate în 
proporție de aproape 100%. 
Conform oricăror legi eco-
nomice, societatea ar trebui 
să „duduie“ din punct de 
vedere financiar, mai ales 
că apetitul pentru cumpă-
rături al românilor este în 
ascensiune, într-o perioadă 
de creștere economică. 

Pierderi la un mall cen-
tral total ocupat

Cu toate acestea, sub con-
ducerea lui Carmen Palade, 
fostă Adamescu, USC a reu-
șit contraperformanța să 
încheie anul 2015 pe pier-
dere. Și nu una nesemnifi-
cativă, ci de peste patru mi-
lioane de lei, adică aproape 
un milion de euro. 

Acesta pare a fi și motivul 
pentru care Carmen Palade 
refuză sistematic să con-
voace Adunarea Generală a 
Acționarilor și Consiliul de 
Administrație al societății, 
prilej cu care să prezinte 
analiza situației financia-
re anuale aferente exerci-
țiului anului 2015. Orice 
acționar de bună-credință 
i-ar cere socoteală pentru 
rezultatele financiare de-
zastruoase.

Așa că ea își asumă riscul 
de a nu respecta legea, de a 
primi ceva amenzi (simbo-
lice, după cum vom vedea) 
de la reglementatorul pieței 
de capital și de a amâna cât 
poate inevitabilul. În ecua-
ție intervin și magistrați 
de la Tribunalul București, 
cu ajutorul cărora Carmen 
Palade tergiversează re-
venirea la legalitate, insti-
tuție care nu dă curs cererii 
acționarului majoritar de a 
schimba componența Con-
siliului de Administrație, 
inclusiv revocarea sa. 

Majoritarul cu 74% a  
cerut transparenţa legală

Odiseea neregulilor crase 
la „Unirea“ a început în pri-
măvara anului trecut. Mai 
exact, pe 21 martie 2016, când 
The Nova Grup Investments, 
ac ționarul majoritar (care 
deține 74,1675% din acțiuni), 
a solicitat președintelui CA 
convocarea de urgență, în 
termenul legal, a Adunării 
Generale Ordinare Anuale a 
Acționarilor. Primul punct 
pe ordinea de zi ar fi urmat 
să-l constituie prezentarea 
și aprobarea sau modificarea 
situațiilor financiare anuale, 
bilanțul contabil și contul 
de profit și pierdere, aferente 
exercițiului financiar 2015, pe 
baza raportului Consiliului 
de Administrație și raportu-
lui auditorului financiar. 

În continuare, se prefigurau 
descărcarea de gestiune a ad-
ministratorilor pentru acti-
vitatea desfășurată în exerci-
țiul financiar 2015 și prezen-
tarea și aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli și a 
planului de investiții pentru 
anul 2016. Alte puncte de pe 
ordinea de zi vizau revocarea 
lui Carmen Palade din func-
ția de membru și, implicit, 
de președinte al Consiliului 
de Administrație, respectiv 
revocarea din funcția de di-
rector general al societății. Pe 
cale de consecință, ar fi urmat 
numirea unui nou membru 
al CA și a unui nou președin-
te-director general.

Șefa CA s-a „baricadat“ 
în birou

În paralel, Dan Grigore Ada-
mescu și Bogdan Alexander 
Adamescu, membri ai Consi-
liului de Administrație, soli-
citau președintelui convoca-
rea acestui for de conducere 
pentru data de  23 martie 2016,  
propunând aceeași ordine de 
zi cu cea pentru AGA. În pri-
mă fază, Carmen Palade s-a 
arătat disponibilă să convoa-
ce AGA și CA, ba chiar a trimis 
convocatoarele pentru cele 
două ședințe. Apoi, însă, s-a 

Cum a ajuns pe pierdere un centru comercial cu grad de ocupare 100%

Ilegalitățile de la  
Unirea Shopping Center, 
sancționate cu blândețe de ASF

Unirea Shopping Center este oficial pe pierdere, deși se află în cel mai bun vad comercial din București Foto: MEDIAFAX
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