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07 februarie 2013 

 

Către:   Redacția ziarului ,,Adevărul” 

 

 

                              DREPT LA REPLICĂ 

 

Academia Română a luat la cunoștință cu surprindere de conținutul articolului 

intitulat ,,Vânzarea Casei Coandă: o mare hoție la Academie”, apărut în ediția scrisă 

din 5 februarie 2013 a ziarului ,,Adevărul”, postat on-line în data de 4 februarie 2013, 

ora 21:07, și a articolului ,,Bâlbe în vânzarea „Casei Coandă“. Demersuri fictive 

invocate de Academie”, postat on-line în data de 6 februarie 2013, ora 20:18 pe site-ul 

ziarului www.adevarul.ro, sub semnătura domnului Sorin Ghica. 

 

Textul articolului reflectă o abordare superficială şi o analiză pur personală şi 

părtinitoare a autorului, Sorin Ghica, asupra rezultatelor misiunii auditorilor publici 

cuprinse în Raportul public pe anul 2011 al Curţii de Conturi a României şi, care, cu 

regret, nu reprezintă un demers jurnalistic profesional ce ar trebui să caracterizeze 

obiectivitatea şi realitatea informaţiilor oferite de ziarul ,,Adevărul”. 

 

Pentru corecta informare a opiniei publice, Biroul de presă al Academiei Române a 

fost abilitat de Biroul Prezidiului Academiei Române să solicite redacţiei ziarului 

,,Adevărul” publicarea prezentului Drept la replică: 

 

Prin contractul de donaţie autentificat de Notariatul de Stat al Sectorului 1 Bucureşti, 

notar Corici Melania, sub nr. 6133/05.09.1969, doamna Popovici Aida-Maria-Elena a 

donat Academiei Române ½ din imobilul situat în Bdul Ana Ipătescu nr.29-29 bis, 

sector 1, Bucureşti (un apartament, nu întreg imobilul). 

Partea de ½ donată prin actul de donație a intrat în proprietatea Academiei Române 

în anul 1969. Cealaltă parte de ½ din imobil, aparținând statului român, a fost trecută în 

folosința instituției noastre prin Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 494/1969. Astfel, în 

perioada 1969 – 1977 Academia Română a deținut în posesie întregul imobil până în 

anul 1977.  
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În anul 1977, Comitetul Central al PCR a hotărât trecerea întregului imobil la 

Ministerul Afacerilor Externe în vederea închirierii prin Oficiul pentru deservire a 

corpului diplomatic ca sediu sau ca reședință de ambasadă.  

 

Prin Decretul - Lege nr. 30/1990 privind trecerea în proprietatea statului a 

patrimoniului fostului Partid Comunist Român, întreg imobilul Casa Coandă a trecut în 

proprietatea statului. 

Prin Hotărârea de Guvern nr.115/1990 privind aplicarea Decretului-lege nr. 30/1990 

în legătura cu trecerea patrimoniului partidului comunist român în proprietatea 

statului,  publicată în Monitorul Oficial al României nr. 148/1992, imobilul Casa 

Coandă (inclusiv partea de ½ din acesta, proprietatea privată a Academiei Române) a 

trecut în administrarea Primăriei municipiului Bucureşti - Oficiul de Prestări Servicii 

pentru Corpul Diplomatic, conform Anexei 3A, poziția 23. 

Precizăm că, Academia Română, în calitate de proprietar, ulterior preluării şi trecerii 

abuzive în proprietatea statului a părţii din imobilul Casa Coandă – proprietatea privată 

a instituţiei noastre, a inițiat toate procedurile legale, pe cale administrativă și judiciară, 

în vederea recuperării imobilului preluat în mod abuziv de către stat, demersuri care nu 

au fost soluţionate de instituţiile abilitate până la data cesionării drepturilor asupra 

imobilului.  

 

Întrucât în perioada anului 2007 a existat riscul lipsei spațiului necesar desfășurării 

activității Institutului de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș al 

Academiei Române, în ședința din data de 19.12.2007, membrii Biroului Prezidiului 

Academiei Române, format din Președintele Academiei Române, acad. Ionel Haiduc, 

vicepreședinții: acad. Marius Sala, acad. Dan Berindei, acad. Florin Filip, acad. Marius 

Iosifescu și acad. Păun Ion Otiman – Secretar GeneralBiroul Prezidiului Academiei 

Române, au aprobat oferta de 350.000 Euro a doamnei Slivinschi M.Vivien privind 

cesionarea de către Academia Română a drepturilor asupra imobilului – apartament 

Casa Coandă.  În baza aprobării cesiunii de către Biroul Prezidiului Academiei Române, 

a fost încheiat contractul de cesiune autentificat sub nr. 66/17.01.2008 şi semnat de 

Secretarul General al Academiei Române, acad. Păun Ion Otiman în temeiul art. 39 din 

Statutul Academiei Române. 
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Referitor la ,,interpretările” autorului din conţinutul articolului care relevă 

nerespectarea regulilor minimale de deontologie profesională şi, în virtutea dreptului 

constituţional conform căruia libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, 

onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine, ţinând cont de 

faptul că exercitarea dreptului la libera exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi 

facem precizarea că, vânzarea drepturilor asupra părţii de ½ din imobilul ,,Casa 

Coandă” - proprietatea instituţiei preluată în mod abuziv de stat, s-a realizat cu 

respectarea prevederilor legale incidente. 

 

În consecinţă, apreciem ca fiind neconforme cu realitatea aserțiunile autorului, 

având în vedere și documentarea lacunară în elaborarea articolului.  

Pentru considerentele  de mai sus, vă solicităm să publicaţi acest drept la replică în 

aceleaşi condiţii ca articolul invocat în vederea rectificării informaţiilor prezentate 

opiniei publice deoarece acestea nu sunt conforme realităţii şi sunt de natură să aducă 

atingere imaginii şi prestigiului Academiei Române, precum şi membrilor din cadrul 

acestei instituţii. 

 

Academia Română, îşi exprimă speranţa că, pe viitor, pentru asigurarea unei 

informări corecte şi obiective a opiniei publice, ziarul ,,Adevărul” va solicita şi punctul 

de vedere al instituţiei noastre şi se va documenta, înainte de publicarea unui articol, 

evitând astfel erorile de informare sau de interpretare a informaţiilor.  

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ 

Biroul de Presă 

 


