
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către:  Director SRI Eduard Raul Hellvig 

De la:  Deputat Emanuel UNGUREANU 

 

Obiectul întrebării:  
 

Clarificări în REGIM DE URGENŢĂ cu privire la situaţia evenimentelor din data 09/04/2020 de pe 

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj. 

 

 

Stimate domnule Director, 

 
 

Prin prezenta, subsemnatul Emanuel Dumitru Ungureanu, în calitate de deputat USR, Vicepreşedinte în 
Comisia pentru Sănătate şi Familie din Camera Deputaţilor,  vă rog să mă informaţi în regim de urgenţă 
despre următoarele aspecte care ţin de atribuţiile dvs. în calitate de director al Serviciului Român de 
Infomații: 
 

1. Aţi informat membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj prin atribuţiile imperative 
pe care le aveţi în cadrul Serviciului Român de Informații cu privire la deplasarea spre aeroportul din 
Cluj Napoca în noaptea zilei de 08-09/04/2020 a unui număr important de autocare din mai multe 
judeţe ale României? 
 

2. Aţi primit informaţii prin structurile teritoriale ale SRI despre primari, ca cel din com. Pătrăuţi, jud. 
Suceava, care ar fi emis adeverinţe ilegale cu ajutorul cărora cetăţenii acestei comune s-au putut 
deplasa către Cluj Napoca pentru a pleca la muncă în Germania? 
 
 

3. Dacă aţi avut aceste informaţii le-aţi transmis din timp beneficiarilor legali, respectiv Prefecturii Jud. 
Cluj, Consiliului Judeţean Cluj, Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, Comitetului pentru 
Situaţii de Urgenţă Cluj? Vă rog să ataşaţi documente doveditoare care nu pot avea caracter secret 
fiind de interes public în contextul evenimentelor petrecute în parcarea aeroportului din Cluj Napoca 
în data de 09/04/2020, între orele 07 – 24:00. 
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4. Vă rog frumos să îmi spuneţi dacă există un protocol între SRI Cluj şi Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj, prin care directorul acestei instituţii, David Ciceo, avea obligaţia legală să 
informeze Comitetul pentu Situații de Urgență Cluj din timp cu privire la graficul curselor aeriene în 
contextul special al pandemiei şi dacă în baza aceluiaşi protocol de colaborare SRI Cluj se obliga să 
informeze aeroportul cu privire la un aflux neobişnuit de mare de cetăţeni care ar fi trebuit să 
folosească curse aeriene care se operează în perioada decretării Stării de Urgenţă pe Aeroportul 
Internaţional Avram Iancu Cluj. 
 

Vă rog să îmi răspundeţi în REGIM DE URGENŢĂ, în scris, aceste informaţii de maxim interes 
public. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vă mulțumesc, 
 
 
Emanuel Ungureanu, deputat        
 
Vicepreședintele al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




