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La cererea procurorului
general al României

Vrednic este?! Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu

Cercetat într-un nou dosar Controale în toate
parchetele

Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, este cercetat de DNA Constanța într-un nou dosar, fiind acuzat
de abuz în serviciu, mărturie
mincinoasă și inducerea în
eroare a organelor judiciare.
În aceeași cauză sunt cercetați și alți angajați ai Arhiepiscopiei Tomisului.
Potrivit DNA, Neculai Poalelungi, angajat al persoanei
juridice de interes public Arhiepiscopia Tomisului (funcționar public în sensul legii penale), este acuzat de inducerea
în eroare a organelor judiciare,
mărturie mincinoasă, fals intelectual și favorizarea făptuitorului. De asemenea, Ciprian
Stoichin, consilier administrativ bisericesc în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, este
acuzat de complicitate la de
abuz în serviciu în formă continuată. Procurorii spun că, în
contextul trimiterii sale în judecată pe 3 februarie 2017 pentru producerea unui prejudiciu
în dauna A.P.I.A. în valoare de
1.392.964 lei, „în încercarea de
a-și crea o situație favorabilă
în cadrul procesului penal”, la
data de 10 octombrie 2017 arhiepiscopul Tomisului ar fi depus un denunț, „prin care acuza un număr de trei persoane
fizice (două dintre ele fiind angajate în cadrul Arhiepiscopiei
Tomisului) și două juridice de

Procurorul general al României, Augustin
Lazăr, a dispus verificări la toate parchetele
din ţară pentru identificarea „riscurilor interne şi a vulnerabilităţilor”, de controlul la
DNA, respectiv DIICOT urmând să se ocupe
procurorii-şefi ai acestor parchete.

fraudarea fondurilor europene, în anul 2016”. „Concret în
cuprinsul sesizării, suspectul
Petrescu Teodosie, în mod nereal, a învederat faptul că, fără
știrea sa și cu încălcarea prevederilor legale, cei doi angajați ar fi cerut și primit fonduri
europene pentru o suprafață de
350 ha aparținând Arhiepiscopiei Tomisului. Mai mult, persoanele respective sunt acuzate că ar fi încheiat acte de dare
în arendă, către terțe societăți
și persoane, a unor suprafețe
de teren deținute de către Arhiepiscopia Tomisului (în total
110 ha, situate în diferite locații). În susținerea celor de mai

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos.
Borşului, nr. 35, judeţul Bihor, înregistrată la O.R.C.
Bihor sub nr. J05/197/1991, în baza art. 117 din Legea
nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în data de 19.02.2018, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990
republicată cu modificările şi completările ulterioare,
ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor CNVM şi a dispoziţiilor Actului Constitutiv, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor pe data de 26.03.2018, ora
12.00, la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului,
nr. 35, având următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Numirea auditorului financiar societatea ACF
CONFIDENT SRL cu sediul în Oradea, str. Dimitrie
Cantemir, nr. 24- 26, ap. 4, județul Bihor, înregistrată
la O.R.C. Bihor sub nr. J5/2524/2007, cod unic de înregistrare 22518829, membru CAFR cu nr. 777/2007,
reprezentată legal prin administrator URS PARASCA, auditor ce a fost selectat în urma procedurii de
achiziţie derulate de către comitetul de audit, urmare
a demisiei auditorului financiar dl. Ioan Dan Morar,
CAFR 708 și aprobarea duratei contractului de audit,
precum și mandatarea consiliului de administraţie să
încheie contractul cu noul auditor.
2. Stabilirea indemnizațiilor (remunerațiilor)
membrilor Consiliului de Administrație și a indicatorilor de performanță pentru exercițiul în curs;
3. Validarea indemnizației (remunerației) Directorului General al societății precum și validarea indicatorilor de performanță ai acestuia;
4. Aprobarea datei de 17.04.2018 ca dată de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație pentru
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng
hotărârile AGA și stabilirea datei de 16.04.2018 ca
ex-date conform art. 2, lit. f din regulamentul CNVM
nr. 6/ 2009.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării Generale Ordinare a acţionarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru
data de 27 Martie 2018, la aceeaşi oră, în acelaşi loc

sus, suspectul Petrescu Teodosie, beneficiind de ajutorul suspectului Poalelungi Neculai, a
dat declarații și a depus la noul
dosar astfel constituit mai multe documente false care ar fi
susținut vinovăția persoanelor
respective”, transmite DNA,
printr-un comunicat de presă.
Potrivit sursei citate, „în perioada noiembrie - decembrie
2017, după sesizarea DNA cu
privire la aspectele menționate mai sus, prin două decizii
emise ca urmare a unui raport
întocmit de suspectul Stoichin
Ciprian, arhiepiscopul Tomisului, Petrescu Teodosie, cu
rea-credință și cu încălcarea

şi cu aceeaşi ordine de zi.
Acţionarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acţionarilor la data de 16.03.2018, considerată dată de
referinţă.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi
reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în
baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor
la adunările generale se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoanefizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor
persoane- juridice şi a acţionarilor persoane - fizice
reprezentate, cu împuternicire generală/procura specială, dată persoanei fizice care îi reprezintă.
Procura specială (împuternicirea specială) sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul
pentru mandatar) şi sunt disponibile în limba română
şi limba engleză fie de la sediul societăţii personal,
fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu
data de 22. 02. 2018, ora 12.00.
După completare şi semnare exemplarul pentru
emitent se va depune personal în original până la data
de 25.03.2018, ora 12.00, în plic închis cu menţiunea
scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26/27.03.2018” sau transmis
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului
reprezentat, până la data de 25.03.2018, ora 12.00, pe
adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro.
Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie
în limba engleză.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin
corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă (în limba română și sau engleză). Buletinul de vot în limba română şi în limba engleză poate
fi obţinut începând cu data de 22.02.2018, ora 12.00,
de la sediul societăţii sau de site-ul www.sinteza.ro.
Formularul (buletinul) de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, completat

dispozițiilor legale a dispus
suspendarea celor doi angajați
din funcțiile deținute în cadrul
Arhiepiscopiei și suspendarea
drepturilor salariale conferite
acestora”.
Arhiepiscopul
Tomisului,
ÎPS Teodosie, este judecat, alături de alte persoane, pentru
folosirea sau prezentarea cu
rea-credinţă de documente ori
declaraţii false, inexacte sau
incomplete, dacă fapta are ca
rezultat obţinerea pe nedrept
de fonduri europene, în formă
continuată. În prezent, dosarul
de corupţie al lui Teodosie se
judecă pe fond la Curtea de
Apel Constanţa. n

Astfel, prin ordin al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție, Augustin Lazăr, a fost dispus, miercuri, efectuarea unui control de către procurorii
șefi ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA)
și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și de către procurorii generali
ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, prin
procurori anume desemnați. Verificările ce vor
avea loc la toate parchetele din ţară, inclusiv
DNA şi DIICOT, au ca obiect „identificarea
tuturor riscurilor interne și a vulnerabilităților
cu caracter general și concret”, respectiv cazuri
punctuale, care afectează activitatea de la
nivelul celor două direcții și a celorlalte unități
de parchet; verificarea situațiilor în care sunt
mediatizate aspecte negative ce pun în discuție
integritatea și capacitatea procurorilor de a-și
îndeplini atribuțiile legale; verificarea modalității de respectare a legii în activitățile curente
care, prin natura lor, aduc limitări drepturilor
și libertăților fundamentale ale omului, respectiv temeinicia propunerii adresate judecătorului de drepturi și libertăți; modul de punere în
executare a mandatelor de supraveghere tehnică; solicitarea autorizării și efectuarea perchezițiilor domiciliare și corporale sau luarea
măsurilor preventive și executarea mandatelor
de aducere. Rapoartele de control, conținând
inclusiv propuneri de măsuri, vor fi înaintate
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție, se arată într-un comunicat de presă
al Ministerului Public. n

și semnat de acționar împreună cu toate documentele
însoțitoare, poate fi înaintat după cum urmează:
a) transmis societăţii în original la sediul acesteia
până la data de 24.03.2018, ora 12.00, în plic închis
cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26/27.03.2018, cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia
actului de identitate sau certificatului de înregistrare
al acţionarului, prin orice formă de curierat,
b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001
privind semnătura electronică, până la data de
24.03.2018, ora 12.00, la adresa sinteza@sinteza.ro
menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 26/27.03.2018„.
Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social
au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15
zile de la data publicării convocării, respectiv data de
09.03.2018, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor
generale a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct
să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea AGAO, care
vor fi transmise la sediul societăţii în scris, până la
data de 09.03.2018, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAO,
drept care se poate exercita în scris, prin transmitere
la sediul societăţii, până la data de 09.03.2018, ora
12.00.
Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte
pe ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administraţie numai în scris, în plic închis cu menţiunea
scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26/27.03.2018”. Ordinea de zi
completată cu punctele propuse va fi republicată cu
îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.
Acţionarii societăţii pot adresa întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi
lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv
22.03.2018, acestea se pot depune și în scris, urmând

a fi depuse la sediul societăţii împreună cu copii după
acte care permit identificarea acţionarului, până la
data de 22. 03.2018, ora 12.00.
Întrebările se înaintează Consiliului de Administraţie în scris, în original, în plic închis cu
menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26/27.03.2018”. Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet (în format întrebare- răspuns), în cel mai scurt
timp posibil.
Procurile speciale, formularul de vot completat şi
semnat în original, cererile cu privire la introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari, vor fi însoţite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de
identitate semnată pentru conformitate cu originalul,
respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie
al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului,
emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, în original ori în copie conformă cu originalul.
Consiliul de administraţie propune ca dată de
înregistrare data de 17.04.2018, în funcţie de care vor
fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge
efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de
16.04.2018 ca ex-date conform art. 2, lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/ 2009.
Documentele, materialele vizând problemele de
pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele
procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză acţionarilor, atât la sediul societăţii, cât şi pe pagina web
www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 22.02.2018.
Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se pot obţine la telefon:
0259/44-49-69, zilnic între orele 9.00-13.00.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE,
RADU VASILESCU (100)

