
INTALNITREA CU SEFUL DIRECTIEI AGENT GUVERNAMENTAL/MAE (29.04.2015) 
1. Dna Irina CAMBREA – director, conduce o directie in cadrul MAE cu 15 functionari (plus 

personal auxiliar), marea lor majoritate de formatie juristi, asimilati magistratilor, care se 
ocupa de tot ceea ce inseamna legatura statului roman cu Curtea Europeana a Drepturilor 
Omului in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti stipulate in 
Conventia privind drepturile si libertatile omului, conventie la care Romania este parte 
(anexa cu atributiile agentului guvernamental). 

2. La discutie a participat si dna Camellia BRUMAR, agentul guvernamental care a lucrat in 
dosarul inaintat la CEDO de catre Ecological Center, iar din partea Consiliului Local dl 
Nicolae Moruzzi. 

3. Discutiile au fost focalizate pe lamurirea unor aspecte privind modalitatile prin care se 
poate solutiona situatia in care Primaria este obligata, prin Hatarare CEDO, sa elibereze 
autorizatie de construire a unui Centru de Prelucrare Deseuri Industriale pe raza Orasului 
Navodari. 

4. Am informat pe cele doua interlocutoare – care au fost foarte amabile si dispuse sa 
ajute comunitatea orasului nostru in a solutiona aceasta problema deosebit de 
delicata, cu evolutia relatiilor dintre partea care ne-a reclamat la CEDO (Vincentelli si 
compania) si autoritatea locala, cu demersurile facute de Primar si personalul Primariei  
si a Orasului Navodari pentru a impiedica transformarea orasului intr-o groapa de gunoi, cu 
evolutia si rezultatele demersurilor juridice, civice si sociale din orasul nostrum si am 
insistat pe faptul ca cetatenii orasului nostru nu vor accepta in niciun caz construirea unui 
asemenea centru de deseuri pe teritoriul orasului.  

5. Doresc sa multumesc viceprimarului, secretarei, directoarei juridice si personalului din 
primarie care au pregatit si transmis in timp util documentarul solicitat de catre Doamna 
Irina Cambrea, astfel incat discutia de ieri sa fie una fructuoasa. 

6. In final, s-a stabilit ca Directia Agent Guvernamental din cadrul MAE roman sa 
intocmeasca si sa transmita la CEDO o “Cerere de revizuire a Hotararii din 17 martie 2015” 
in cazul “Ecological Center versus Romania” din dosarul “Ignatescu si altii versus 
Romania”, cerere care va semnala urmatoarele: 

a. Plangerea la  CEDO a SC Ecological Center SA se bazeaza pe acte si actiuni 
false, confirmate de o Hotarare judecatoreasca (in penal)  definitive si irevocabila 
care constata ca certificatul de urbanism era fals, hotarare prin care cel care a 
semnat certificatele a fost condamnat definitiv (inclusiv de catre ICCJ) la pedeapsa 
cu inchisoare cu executare iar Vincentelli si Co la pedeapsa cu inchisoare cu 
suspendare); 

b. Primaria Orasului Navodari a depus cerere de revizuire a hotararii judecatoresti prin 
care era obligata sa emita autorizatia de constructie (769/2008); 

c. SC Ecological Center SA a intrat in insolventa, AGA acestei firme “constatand ca 
…nu se intrevede nicio posibilitate de reorganizare”, practice, in aceasta situatie 
hotararea nemaiavand un beneficiar identificabil (decizia tribunalului Constanta 
privind insolventa pe data de 04.05.2015); 

d. Alte aspecte favorabile pe care agentul cuvernamental le va identifica dupa 
finalizarea studiului documentelor puse la dispozitie. 

7. Multumind pentru amabilitate si timpul acordat pentru discutii, am convenit ca sa mentinem 
o legatura stransa pentru solutionarea acestei probleme si a altora care vor mai aparea, 
colaborarea fiind utila ambelor parti si in special statului roman. 


