
Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania i-a cerut Presedintelui Romaniei, domnul 

Klaus Werner Iohannis, in calitate de presedinte al Consiliului Superior de Aparare a Tarii, sa 

convoace aceasta institutie pentru a verifica toate hotararile acesteia, in baza carora Serviciul 

Roman de Informatii se implica in actul de justitie, precum si revocarea lor daca nu sunt 

conforme cu Constitutia si legile Romaniei.  

 

De asemenea, judecatorii i-au cerut Presedintelui Romaniei sa verifice toate activitatile 

Serviciului Roman de Informatii in justitie si „luarea tuturor masurilor necesare 

pentru restabilirea legalitatii si angajarea raspunderii celor vinovati de incalcarea limitelor 

prevazute de lege”. 

 

Solicitarea judecatorilor vine dupa ce Generalul S.R.I. Dumitru Dumbrava a spus intr-un interviu 

ca, in baza unei nou „concept integrat” de combaterea a coruptiei, instantele de judecata au 

devenit pentru Serviciul Roman de Informatii „camp tactic”, unde in prezent Serviciul isi mentine 

„interesul/atentia pana la soluţionarea definitiva a fiecarei cauze”. 

 

De asemenea, afirmatia Generalului Dumbrava a fost intarita de actualul director al Serviciului 

Roman de Informatii, Eduard Hellvig, care a spus ca serviciul urmareste procesele „sa nu existe 

persoane cum au fost in trecut, judecatori, procurori, care pe drum au uitat ca servesc statul 

roman si au avut alte preocupari decat a servi statul roman”. 

 

Judecatorii considera ca, prin aceasta implicare activa in procesul judiciar, Serviciul Roman de 

Informatii isi depaseste atributiile si incalca Constitutia si legile Romaniei, discreditand intregul 

sistem de justitie.  

 

„Efectele unui acest tip de acţiune sunt devastatoare. Nu doar ca independenta judecatorului 

este periclitata, prin presiunea pusa asupra acestuia, ci si increderea in sistemul de justiţie va fi 

grav afectata”, se afirma in scrisoare. 

 

„Fiecare achitare va fi primita cu suspiciuni vis a vis de coruperea judecatorului insusi, 

fiecare condamnare va fi primita cu suspiciunea efectelor presiunii ascunse si obscure a 

serviciilor”, afirma judecatorii. 

 

Generalul Dumitru Dumbrava a mentionat, de asemenea, ca Serviciul Roman de Informatii 

culege informatii despre toti judecatorii, chiar si despre cei care nu sunt suspecti de vreun act de 

coruptie, informatii la care le aplica scheme analitice complexe, folosite in identificarea 

suspectilor de terorism, in vederea identificarii de „pettern-uri infractionale” la judecatori. 

 

„O activitate de acest tip a fost desfăşurată in trecut de catre SIPA - Serviciul Intern de 

Protectie şi Anticorupţie. Arhiva acestui serviciu, ce conţinea inclusiv date privind viata personala 

a magistratilor a constituit multa vreme sursa unor suspiciuni publice privind santajul unor 

magistrati sesizati cu dosare de mare interes public. Un astfel de abuz nu poate fi si nu trebuie 

repetat”, au spus judecatorii.  

 

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România reia apelul public facut tuturor factorilor de 

decizie din Romania pentru a clarifica influenta pe care Serviciul Roman de Informatii o are 

asupra justitiei. Toti cetatenii Romaniei merita ca, dupa 25 de ani de la caderea comunismului, 

sa aiba increderea ca, daca ajung in sala de judecata, au parte de un proces echitabil, unde 

decizia judecatorului este data pe probe si in baza legii, nu la presiunea unui serviciu secret. 


