
Arătați-ne cât de independentă este justiția din România 

 

Stimată doamnă Procuror Șef al Direcției Naționale Anticorupție - Codruta Kövesi, 

 

Noi, reprezentanții unor organizații civice din România, va solicităm să ne arătați cât de 

independentă este justiția din România. 

Am aflat din presă1 despre existența unui dosar Roșia Montana inițiat în anul 2002 de 

Procurorul militar colonel (r) Gheorghe Oancea și predat în 2003 către PNA (actuala instituție 

pe care o conduceți). 

Domnul Colonel militar Gheorghe Oancea spune în documentul citat: 

“Găsisem o fraudă uriaşă. Apăruseră însă Legea 78 privind actele de corupţie, Ordonanţa 

43/2002 privind înfiinţarea PNA (actualul DNA). Având date şi indicii privind acte de corupţie, 

de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, fals şi înşelăciune, dosarul trebuia 

declinat la organismul competent.” 

“Prin octombrie 2003 s-a schimbat din funcţie procurorul general. A doua zi, vă rog să mă 

credeţi, am făcut o adresă de declinare către PNA a dosarului existând probe pentru fapte 

grave de corupţie. S-a aşezat praful de trei degete pe el. Nu se bagă nimeni!” 

Având în vedere evenimentele recente la care asistăm privind cazul Roșia Montana, precum 

și implicațiile majore ce le-ar avea o afacere de interes național cu suspiciuni de corupție la 

nivel internațional, vă solicităm, doamnă Procuror Șef, să redeschideți dosarul Roșia 

Montană, iar rezultatele acestuia să fie puse la dispoziția Comisiei Parlamentare Roșia 

Montană, care analizează posibilitatea acordării unei legi speciale pentru compania Roșia 

Montană Gold Corporation. 

Considerăm că fără o imagine clară și corecta asupra legalității derulării afacerilor cu aur în 

România, Guvernul și nici Parlamentul nu pot lua decizii care să servească intereselor 

Statului Român. 

Vă rugăm să ne arătați că justiția din România este independentă și nu ține seama de 

influențele politice sau private ale unor companii străine. 

 

Redeschideți dosarul Roșia Montană! 

 

                                                           
1
 http://www.cotidianul.ro/exista-un-dosar-rosia-montana-el-trebuie-redeschis-de-dna-223595/ 



Semnatari: 

Lavinia Andrei – Fundația TERRA Mileniul III 

Mircea Toma – ActiveWatch 

Hans Hedrich – Asociația Sighișoara Durabilă 

Felicia Ienculescu – Popovici – Asociația Greenitiative 

Costel Popa – Asociația Ecopolis 

Codruta Nedelcu – Asociația ARIN 

Ioana Lupea – Societatea Academică Română 

Nicolae Mercurean – Asociația Transmont Făgăraș 

Georgiana Iorgulescu – Centrul de Resurse Juridice 

Codru Vrabie – Asociația EPAS 

Vasilica Puran – Asociația de Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos 

Ana Vasilache – Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală 

Viorel Micescu – CENTRAS 

Mircea Kivu – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 

Nadia Potoceanu – Fundația Activity 

Mihail Bumbeș – Asociația Miliția Spirituală 

Oana Preda – Centrul de Resurse pentru Participare Publică 

Elena Calistru – Asociația Funky Citizens 

Janos Mark Nagy – Societatea Carpatină Ardeleană 


