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              Excelenței Sale 

                                       Domnului  Klaus Werner IOHANNIS
       Președintele României

Asociația  Procurorilor  din  România  este  o  organizație  
profesională,  non-politică  și  non-guvernamentală  care  și-a  propus  să  
militeze pentru respectarea normelor și principiilor general recunoscute  
la scară internațională în scopul asigurării independenței în efectuarea  
urmăririi penale, să contribuie la recunoașterea rolului crucial pe care  
procurorii îl exercită în cadrul justiției penale, la creșterea credibilității  
justiției.

Ne  adresăm  Dumneavoastră  în  temeiul  art.  80  alin.  (2)  din  
Constituția României care vă acordă prerogativele de a veghea la buna  
funcționare a autorităților publice și de a exercita funcția de mediere  
între puterile statului.

Folosim această  cale  întrucât  cererea  noastră  de  acordare  a  
unei  audiențe  de  lucru  a  fost  amânată  sine  die de  către  direcția  de 
specialitate a Administrației Prezidențiale.

În urmă cu aproximativ două săptămâni un director din cadrul  
Serviciului  Român  de  Informații  a  făcut  o  declarație  publică  potrivit  
căreia serviciile de informații se implică în soluționarea cauzelor penale  
până la pronunțarea hotărârii definitive și că se consideră parteneri cu  
judecătorii, procurorii și polițiștii.

Evident, o asemenea declarație aduce grave prejudicii imaginii  
justiției și a provocat reacții dure în presă, cea mai cunoscută fiind a  
redactorului șef al ziarului ”Cotidianul”.

Amintim  că  aceste  luări  de  poziții  survin  după  ce  fostul  
Președinte al României a afirmat că există ofițeri acoperiți în justiție.

Una  din  asociațiile  profesionale  ale  magistraților  a  solicitat  
Consiliului Superior al Magistraturii să apere independența justiției iar  
acest  organism, după îndelungi  dezbateri  contradictorii,  a hotărât  să  
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ceară  Consiliului  Suprem  de  Apărare  a  Țării  să  verifice  dacă  există  
ofițeri acoperiți în justiție.

Domnule Președinte, Consiliul Superior al Magistraturii nu poate  
rezolva singur această problemă, este necesar să-i conferiți un plus de  
autoritate prin prezența Dumneavoastră.

În acest sens, vă rugăm să convocați o ședință extraordinară a  
Consiliului Superior al Magistraturii pe care să o prezidați, în calitatea pe  
care legea v-o acordă, să cereți Serviciului Român de Informații  să-și  
precizeze poziția în mod oficial prin organele sale de conducere și să  
solicitați ministrului justiției să incrimineze fapta de a fi ofițer acoperit în  
justiție.

Numai în acest mod putem repara imaginea justiției și asigura  
buna funcționare a acesteia în continuare.

Nu  ne  pronunțăm  pentru  întreruperea  oricărei  cooperări  cu  
serviciile de informații dar cooperarea trebuie efectuată strict în limitele  
pe care le permite legea.

Justiția, Domnule Președinte, este pilonul central al Statutului de  
Drept și orice disfuncționalitate a acesteia afectează grav democrația și  
libertatea cetățeanului.

Sunteți  singura  autoritate  publică  ce  poate  interveni  în  mod  
salutar, redând funcționalitatea normală, firească a instituțiilor statului.

Vă rog să primiți expresia respectului nostru,

   

CONSILIUL DIRECTOR
AL

ASOCIAŢIEI PROCURORILOR DIN ROMÂNIA
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