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COMUNICAT DE PRESĂ 

Asociaţia România Dreaptă introduce o acţiune împotriva Statului Român 

Asociaţia România România Dreaptă va introduce o acţiune împotriva Statului Român în vederea 

desecretizării şi a anulării Acordurilor petroliere de concesiune pentru explorare – dezvoltare – 

exploatare încheiate între A.N.R.M. şi corporaţia Chevron România Holding B.V., aprobate de 

către Guvernul României prin H.G. nr. 188, 189 şi 190 din 20.03.2012 (publicate în M.Of. din 

28.03.2012). 

Demersurile vor fi inițiate de Președintele Asociației, avocatul Gheorghe Piperea și constau într-o 

acțiune colectivă împotriva Statului Român, deoarece un astfel de proces va avea un impact mult 

mai mare asupra societății civile și a instanței de judecată decât mai multe procese individuale, care 

se pierd în nesfârșitele liste de dosare. Astfel, forţa şi imaginea grupului se vor armoniza cu 

experienţa şi notorietatea fiecărei părţi din cadrul acestuia.  

Asociația România Dreaptă consideră că, pe lângă faptul că acordurile petroliere de 

concesiune sunt de interes public şi nu ar fi trebuit clasificate, a fost încălcată flagrant şi 

legislaţia din materia protecţiei informaţiilor clasificate, care oferă posibilitatea clasificării 

doar a părţilor din contract care trebuie protejate, iar nu a întregului contract.  

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre 

principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu 

legislaţia, Constituţia României şi cu C.E.D.O. 

Conform legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, prin informaţie de interes 

public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei 

autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de 

exprimare a informaţiei. Or, în mod evident, contractele de exploatare a gazelor de şist reprezintă o 

informație de interes public, mai ales în contextul în care Guvernul Bulgariei a retras companiei 

Chevron licenţa de explorare şi de exploatare a acestui tip de gaze, iar alte ţări le interzic de plano. 

Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere că prin forarea hidarulică, specifică gazelor de şist, se 

încalcă şi dreptul la un mediu sănătos, drept consacrat la nivel legislativ, constituţional şi european, 

Statul având o datorie de onoare de a proteja şi ameliora mediul pentru generaţiile prezente şi 

viitoare (Declaraţia de la Stockholm, 1972). 
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