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Cinci protestatari, dati in judecata de Kronospan. Au aflat vestea de pe net  
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Se pare că informațiile care circulau săptămâna trecută prin două ziare din Alba, cum că, potrivit unor 

„surse din interiorul Kronospan”, mai mulți protestatari ar urma să fie dați în judecată de corporație, s-au 

adeverit. Cinci oameni din Sebeș sunt „pârâți”, fiecare în câte un dosar civil, la Tribunalul București. Încă nu 

se știe ce anume li se reproșează, pentru că niciunul dintre ei nu a fost înștiințat oficial de existența 

dosarelor în care figurează numele lor. Ei au aflat vestea de pe net, din știri. 

  

Este vorba despre Cristian Oneț, Cătălin Hudrea, Daniel Voic, Ioan Căldare și Ana Hațegan, toți „pârâți” 

pentru „acțiune în răspundere delictuală”. Selecția celor 5 „pârâți” chemați în judecată de către Kronospan 

este cu atât mai interesantă cu cât niciunul dintre ei nu se află printre liderii care s-au remarcat în timpul 

protestelor de la Sebeș, iar unul dintre ei s-a retras după primul protest.  

  

Discutând cu câțiva dintre ei, am aflat că habar nu au ce acuzații concrete li se aduc, probabil li se 

reproșează că „au gura mare pe net”, că ei consideră situația o încercare de intimidare din partea 

Kronospan, un fel de testare a reacțiilor oamenilor care ies în stradă la proteste. Ei spun că nu le este frică 

de a merge în instanță pentru că nu se consideră vinovați cu nimic ieșind în stradă și protestând, fără să 

încalce legea, pentru propriul drept la sănătate, și nici pentru exprimarea părerilor proprii pe Facebook.  

  

Deși toate cele șapte proteste ce au avut loc anul acesta, duminică de duminică, împotriva poluării cu 

formaldehidă emisă de Kronospan, s-au desfășurat la Sebeș, cu toate că „pârâții” sunt din Sebeș și că 

fabrica e în Sebeș, dosarele au fost întocmite la Tribunalul București.  
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Ce spune directorul Kronospan, Adrian Băcilă: 

  

1. Cum și de ce au fost aleși cei cinci 

Adrian Băcilă: Nu persoanele în sine sunt importante. Cu ele nu avem nimic de împărțit. Este vorba de unele 

informații care sunt false și care au afectat imaginea și activitatea Kronospan. E vorba de declarații făcute 

în duminicile protestelor, public sau în fața camerelor de luat vederi. Noi am analizat acele declarații, iar ele 

au fost asociate celor cinci.  

  

2. De ce nu ONG-urile și organizatorii 

Adrian Băcilă: Nu cred că ONG-ul are o implicare. ONG-urile au susținut doar punctul de vedere al 

protestatarilor. Am avut mai multe discuții și cu Prima Natură. Ei, ONG-urile, susțin oamenii din Sebeș și 

dreptul lor la un aer curat, ceea ce și noi susținem. 

  

3. Și, totuși, de ce cei cinci 

Adrian Băcilă: S-au analizat informațiile apărute în public, informații care ne-au afectat și ne-au adus 

prejudicii. Cei cinci au aruncat informațiile în public. Informațiile false le aparțin. 

  

4. De ce un proces la Tribunalul București și nu aici, unde e firma, unde sunt protestatarii și unde au avut 

loc protestele 

Adrian Băcilă: Nu știu exact. Casa de avocatură a ales. Probabil avocaților le-a fost mai la îndemână să 

depună plângerile acolo. 

  

5. Dacă mai există planuri și pentru alte procese 

Adrian Băcilă: Mai sunt două sau trei informații care ne prejudiciază, dar nu cred că vom merge pe acea 

cale. Ele nu au fost asumate, ci doar au apărut în public sau diverse publicații. 

  

6. Ipotetic: Dacă 3.000 de oameni ar urla în fața sediului Kronospan „Kronospan ne omoară”, i-ar acționa 

pe toți în judecată? 

Adrian Băcilă: Nu știu care va fi rezultatul. Pot să întreb și eu, ipotetic, ce contează 3000 de oameni dintr-o 

comunitate de 27000? Majoritatea decide. Asta e democrația. Dar dacă se va întâmpla așa, nu vom 

reacționa. Vom cere autorităților să facă demersurile necesare. Autoritățile trebuie să se gândească că 

3000 de oameni ieșiți în stradă sunt o problemă și ar trebui să le explice situația. Nu e normal să lași un 

conflict să mocnească. Fără dialog, iese rău. Oamenii trebuie să fie ascultați și să primească răspunsuri de 

la autorități. 

  



Una peste alta, Kronospan zice că nu are nimic cu cei cinci oameni pe care tocmai i-a dat în judecată și că 

problema e ceea ce au zis ei public. Nu se gândesc să îi cheme în judecată pe toți protestatarii, căci și ei vor 

același lucru: aer curat! Procesele au fost intentate la București pentru că acolo e casa de avocatură. Ce s-

ar fi întâmplat, oare, dacă aveau avocați din Washington?   

  

Ce spune legea despre chemarea în judecată: 

  

Chemarea în judecată este reglementată în Noul Cod de Procedură Civilă, articolele 107 - 113. În general, 

chemarea în judecată se face în circumscripția pârâților, a reclamantului sau unde a fost săvârșită fapta.  

  

Art. 107 - Regula generală 

(1) Cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi 

are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel. 

(2) Instanţa rămâne competentă să judece procesul chiar dacă, ulterior sesizării, pârâtul îşi schimbă 

domiciliul sau sediul. 

  

Art. 108 - Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut 

Dacă domiciliul sau, după caz, sediul pârâtului este necunoscut, cererea se introduce la instanţa în a cărei 

circumscripţie se află reşedinţa sau reprezentanţa acestuia, iar dacă nu are nici reşedinţa ori reprezentanţa 

cunoscută, la instanţa în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul, sediul, reşedinţa ori 

reprezentanţa, după caz. 

  

Art. 109 - Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte 

Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face şi la 

instanţa locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, pentru obligaţiile ce urmează a 

fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din 

fapte săvârşite de acesta. 

  

Art. 110 - Cererile îndreptate împotriva unei entităţi fără personalitate juridică 

Cererea de chemare în judecată împotriva unei asociaţii, societăţi sau altei entităţi fără personalitate 

juridică, constituită potrivit legii, se poate introduce la instanţa competentă pentru persoana căreia, 

potrivit înţelegerii dintre membri, i s-a încredinţat conducerea sau administrarea acesteia. În cazul lipsei 

unei asemenea persoane, cererea se va putea introduce la instanţa competentă pentru oricare dintre 

membrii entităţii respective. 

  

Art. 111 - Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public 



Cererile îndreptate împotriva statului, autorităţilor şi instituţiilor centrale sau locale, precum şi a altor 

persoane juridice de drept public pot fi introduse la instanţa de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la 

instanţa de la sediul pârâtului. 

  

Art. 112 - Pluralitatea de pârâţi 

(1) Cererea de chemare în judecată a mai multor pârâţi poate fi introdusă la instanţa competentă pentru 

oricare dintre aceştia; în cazul în care printre pârâţi sunt şi obligaţi accesoriu, cererea se introduce la 

instanţa competentă pentru oricare dintre debitorii principali. 

(2) Dacă un pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanţei competente pentru el, 

oricare dintre pârâţi poate invoca necompetenţa la primul termen de judecată la care părţile sunt legal 

citate în faţa primei instanţe. 

  

Art. 113 - Competenţa teritorială alternativă 

(1) În afară de instanţele prevăzute la art. 107–112, mai sunt competente: 

1. instanţa domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiaţiei; 

2. instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază creditorul reclamant, în cererile referitoare la obligaţia de 

întreţinere, inclusiv cele privind alocaţiile de stat pentru copii; 

3. instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligaţiei, în cazul cererilor 

privind executarea, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui contract; 

4. instanţa locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locaţiune a 

imobilului; 

5. instanţa locului unde se află imobilul, pentru cererile în prestaţie tabulară, în justificare tabulară sau în 

rectificare tabulară; 

 

6. instanţa locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un contract de transport; 

7. instanţa locului de plată, în cererile privitoare la obligaţiile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec, bilet la ordin 

sau dintr-un alt titlu de valoare; 

8. instanţa domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulităţii 

absolute, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractului încheiat cu un 

profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor; 

9. instanţa în a cărei circumscripţie s-a săvârşit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile 

privind obligaţiile izvorâte dintr-o asemenea faptă. 

  

 

 

 



Povestea, pe scurt 

Începând cu 11 ianuarie, în fiecare duminică din acest an, la Sebeș au avut loc proteste în stradă față de 

poluarea cu formaldehidă emisă de fabrica Kronospan. Oamenii s-au adunat în parcul din fața Primăriei 

Sebeș, după care au mărșăluit până la Kronospan, scandând diverse formule, dintre care cele mai populare 

sunt „Kronospane, nu uita, Sebeșul nu te mai vrea!”, „Nu corporația face legislația”, „Afară, afară cu 

Kronospan din țară”, „Nu cedăm, nu capitulăm!”, „Sebeșeni, ieșiți afară, Kronospanu' ne onoară", „Stop 

poluare!", „Sebeșeni, să ne unim, dacă nu vrem să murim!".  

  

Prin aceste proteste, oamenii doresc să își exprime dezacordul față de deschiderea unei noi fabrici de 

formaldehidă la Sebeș, cu capacitate de producție dublă față de cea existentă, ei susțin că prin activitatea 

Kronospan le este afectată sănătatea și solicită relocarea fabricii la o distanță de cel puțin 50 km de orice 

comunitate umană.  

  

Cele aproape două luni de proteste nu au fost lipsite de reacțiile Kronospan. Încă cu câteva zile înainte de 

primul protest, Kronospan a transmis un comunicat de presă în care amenința că oricine îi va prejudicia 

imaginea va plăti în instanță. Mai multe despre cum au început amenințările din partea Kronospan, AICI. 

  

Au avut loc și niște discuții între ong-iști, instituții ale statului și Kronospan. Întâlnirile nu au fost dintre cele 

mai lămuritoare, mai ales că dintre instituții, APM a fost în tăcere totală. Într-un final, DSP a stabilit că este 

nevoie de un studiu de impact asupra sănătății oamenilor din Sebeș. Vedeți cum s-au desfășurat întâlnirile 

de discuții, AICI, AICI și AICI. 

  

După cel de-al cincilea protest al societății civile la Sebeș, un grup de angajați ai Kronospan a ieșit în 

stradă, în aceeași locație, pentru a protesta împotriva protestelor. De asemenea, pentru a bloca acțiunile, 

aceștia au cerut autorizații de la primăria Sebeș pentru a putea ocupa locul de întâlnire al protestatarilor, 

din 1 martie.  

  

O săptămână mai târziu, Kronospan a blocat și parcarea din fața fabricii, unde de oamenii s-au adunat în 

fiecare duminică pentru a protesta. Pentru asta, poliția a deschis un dosar penal pentru blocarea 

domeniului public, iar dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș. 

  

Din 1 martie, protestul anti poluare se mută la Alba Iulia, în fața Agenției pentru Protecția Mediului, iar, în 

paralel, la Sebeș vor avea loc proteste ale angajaților Kronospan. 
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