
Către: Publicația “Eveniment vâlcean“, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

Referitor: articolul cu titlul “Prefectura Vâlcea își bate joc de secretarul de

stat Gheorghe Ioniță“din data de 01 februarie a.c.,

Stimată redacție,

În urma apariției în publicația “Eveniment vâlcean“, în data de de 01 februarie a.c.,

a articolului cu titlul “Prefectura Vâlcea își bate joc de secretarul de stat Gheorghe

Ioniță“, în virtutea dreptului la replică și a corectei informări a publicului, Comisia

Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), face următoarele

precizări:

- în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la

informațiile de interes public, noul președinte CNCAN acordă audiențe atât la

sediul principal din București cât și în teritoriu, în cele opt zone – supravegheate

de CNCAN: zona 1- Nord-Est, zona 2 – Sud-Est, zona 3 – Sud, zona 4 – Sud-Vest,

zona 5 – Vest, zona 6 – Nord – Vest, zona 7 – Centru, zona 8 – București-Ilfov, în

birourile de lucru ale inspectorilor CNCAN, sau în județele unde CNCAN nu

deține astfel de birouri, în spațiile puse la dispoziție de instituțiile administrației

publice locale.

- temerea autorului articolului că asemenea audiențe în teritoriu nu și-ar

avea obiect, denotă lipsa sa de documentare și necunoașterea specificului

activităților CNCAN. Problematica autorizrii, monitorizării și verificării

desfășurării în siguranță a activităților cu surse de radiații este aceeași pe întreg

teritoriul României. Precizăm că în regiunea Sud-Vest sunt 500 agenți economici,

care se supun autorizării și inspecțiilor CNCAN dintre care, 100 în județul Vâlcea.

CNCAN monitorizează la nivel național activitatea în domeniu a peste 7385

agenți economici.

Este de la sine înțeles că prezența președintelui CNCAN la audiențe la Râmnicu-

Vâlcea, alături de ceilalți 3 (trei) secretari de stat va fi pe măsura solicitărilor,

urmând ca audiențe similare să se desfasoare și în celelalte zone ale țării.

În concluzie, demararea audiențelor și în teritoriu, vine în întâmpinarea dorințelor

cetățenilor interesați și agenților economici care doresc să se autorizeze sau sunt

autorizați de CNCAN, asigură un grad mai ridicat de transparență al CNCAN

asupra liberului acces la informațiile de interes public și nu contravine niciunei

prevederi legale care reglementează activitatea CNCAN.
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