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Aoleu, sariti! Moare Luluta! Isi va risca Iohannis mandatul?

Scris de Razvan SAVALIUC | Data: 23.02.2018 18:48

Nenorocire in tabara #rezist! Faraoanca, Nefertiti, Slujirea, Zeita, Eroina, Salvatoarea Romaniei este
pe copca! Raul de Gargamel vrea s-o decapeze!
Ce mai freamat, ce mai vaiet, joi seara dupa anuntul ministrului Justitiei Tudorel de declansare a procedurii de
revocare a Laurei Kovesi din functia de sefa a DNA. Pertinenta argumentelor celor 20 de capete de acuzare
citite public de ministrul Tudorel Toader in istorica conferinta de presa, exceptionalul raport intocmit dupa
luni de dezvaluiri cutremuratoare despre abuzurile savarsite la DNA i-a facut K.O. pe #rezistentii oengistii
sorosisti. I-a speriat pe exponentii si slujitorii Statului Paralel. In pofida mobilizarilor disperate lansate pe Facebook
de #rezistentii de la Declic, in Piata Victoriei nu au mai iesit decat cateva sute de manipulatori si manipulati,
purtand pancardele-materiale de propaganda confectionate pe bani din afara. Nu a prins nici manipularea aruncata
pe televiziunea insolventilor cum ca vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans vine de urgenta la
Bucuresti (cand colo el vine peste 5 zile, pentru ca asa si-a pregatit din timp vizita). Tacere la ambasade. Doar la
PNL niste miscari dezarticulate, umilitoare si isterice din partea “penalilor” care tot sar sa nu ia condamnare. Si la
USR, cat sa-si justifice maimutareala cotidiana. Si bineinteles, bomboana peste intreaga coliva – profesorasul de
fizica Klaus Iohannis a iesit sa se antepronunte ca el sustine in continuare DNA si conducerea ei, recunoascand ca
inca nu a citit Raportul (aici mai bine tacea). Si recunoscand – ce scapare – ca decizia pe care o va lua impotriva
lui Kovesi este una politica: “...Daca legea spune ca presedintele revoca atunci este chestiune de oportunitate
POLITICA daca revoca sau nu revoca si doar presedintele poate sa hotarasca acest lucru”.
Asa a inceput operatiunea de salvare a Lulutei din partea unora carora poti sa le demonstrezi si ca la DNA se comit
cele mai atroce crime impotriva umanitatii, ca ei tot o vor tine gaia matu' pe a lor! Acum baietii se aduna, se
organizeaza, au scos la inaintare cantatori gen Danilet, Liiceanu, CT Popescu, insa esecul lor e previzibil. Romanii
nu mai vor mafie la DNA si s-au convins ca acolo numai lupta anticoruptie nu se face, ci mai degraba
pradarea Romaniei!
Procedura de revocare a fost declansata. In 30 de zile presedintele Klaus Iohannis va trebui sa emita actul
prezidential. Intre timp, cei cinci procurori aserviti din CSM a caror ultima isprava a fost sa cenzureze un raport al
Inspectiei, eliminand frazele nasoale despre Luluta-idolul lor (unii cu dosare penale la DNA, altii cu neveste
angajate la DNA) vor da cel mai probabil aviz negativ. Nici nu are rost sa ii mai bagam in seama pe acesti politruci
in robe, intrucat avizul lor e unul consultativ, fara nicio valoare.
Klaus Iohannis ne anunta ca trebuie sa joace “politic” momentul. Va fi aparatorul mafiei din DNA sau va
respecta legea?
Pentru ca raportul ministrului Justitiei e un adevarat rechizitoriu la adresa prestatiei DNA la varf. Tehnic. Apolitic.
Beton. Imposibil de combatut. Este o mica opera juridica care releva managementul gaunos al Laurei Kovesi
pentru care revocarea e unica solutie. In fata acestui raport tehnic, apolitic, Iohannis vine cu teoria unei
“oportunitati politice” privind revocarea. Nimic mai gresit. Revocarea e o problema de ordin legal. Iohannis va
ignora argumentele cutremuratoare ale ministrului si isi va pune majoritatea populatiei in cap mentinand-o pe
Kovesi? Poate sa-si ia adio de pe acum la al doilea mandat!
Legea il obliga pe Presedinte sa revoce un procuror sef impotriva caruia ministrul Justitiei aduce
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argumente forte ca a scapat parchetul de sub control si a incalcat grav Constitutia si legile. Asa cum
Lumeajustitiei.ro a prezentat, art. 54, punctul (4) din Legea 303/2004 prevede imperativ ca “revocarea se face”
la propunerea ministrului Justitiei. Adica nu se discuta, se face! Pentru #rezistentii care fac pe desteptii interpretand
legea cum vor, amintim ca Legea 24/2000, privind normele de tehnica legislativa, prevede la art. 38 ca textul
articolelor de lege trebuie sa aiba caracter dispozitiv: “verbele se utilizeaza la timpul prezent, forma afirmativa,
pentru a se accentua caracterul imperativ al dispozitiei respective”. Asadar, termenul “se face” este
imperativ, fara echivoc.
Imediat dupa dezvaluirile noastre, am auzit in spatiul public o gogonata de tip #rezist, cum ca nu asa se citeste o
lege, ci ca s-ar aplica “principiul simetriei”. Adica daca legea prevede ca presedintele poate refuza o propunere de
numire, pe simetrie el poate refuza si o revocare. Zau? Dar de ce nu s-ar aplica simetria in mintea lor si invers,
adica daca revocarea nu poate sa se refuze, sa nu se poata refuza nici propunerea de numire? Ne alegem
simetria dupa cum avem interesul?
Ce pacat pentru asimetricii #rezist ca legea e foarte clara si dispune imperativ ca revocarea “se face” la
propunerea ministrului, daca ea se intemeiaza pe motivele prevazute de art. 51, alin (2) din Legea 303/2004,
adica in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale si altele.
La fel cum legea prevede – prin analogie - si la arestarea preventiva, unde la art. 223 Cod procedura penala se
stipuleaza ca judecatorul (presedintele) poate lua masura arestarii preventive la propunerea procurorului
(ministrul), dar in cazul revocarii masurii preventive la cererea procurorului (ministrului) “masura preventiva se
revoca in cazul in care temeiurile care au determinat-o au disparut”.
Deci iata cum legiuitorul, in cazul revocarii masurii arestarii preventive, nu a mai prevazut posibilitatea judecatorului
de a mai mentine omul in arest, ci a trasat o obligatie imperativa de a face/de a pune in practica cererea de
revocare a procurorului (ministrului) in cazul in care s-au indeplinit conditiile legale pentru incetarea arestului. E
cristal!
Prin urmare, intrucat legea e imperativa, iar ministrul a cerut revocarea in baza motivelor date de lege – art.
51, alin (2) din Legea 303/2004 (pentru exercitarea necorespunzatoare a atributiilor manageriale si altele)
revocarea este o obligatie din partea presedintelui. O alta interpretare nu ar fi posibila, intrucat ar insemna
ca presedintele Romaniei sa se substituie ministrului Justitiei si sa faca munca acestuia, ceea ce ar anula
autoritatea ministrului asupra procurorilor conferita de Constitutie.
Presedintele Klaus Iohannis ar face bine sa se gandeasca de 10 ori inainte sa ia in calcul ca ar putea refuza
revocarea. Pentru ca nu ii este dat acest drept. Si ca atare isi poate risca functia, supunandu-se unei
suspendari si unui referendum de demitere, intrucat ar fi perceput ca o persoana care protejeaza mafia si
coruptia din DNA, pe care Kovesi nu a fost in stare sa le struneasca.
Doua sunt caile prin care un gest de refuz de revocare din partea presedintelui ar putea fi sanctionat ca ilegal:
1-declansarea unui conflict juridic de natura constitutionala, care va fi transat de Curtea Constitutionala, care
poate constata inclacarea Constitutiei de catre presedinte si sa constate revocarea din functie a lui Kovesi;
2-atacarea la instanta de contencios administrativ a actului prezidential de refuz de revocare (in termen de 30
zile) si obligarea presedintelui la emiterea actului de revocare;
Daca posibilitatea de atacare la CCR pe conflict juridic de natura constitutionala e conferita numai presedintilor
celor doua camere ale Parlamentului si presedintelui CSM, in cazul atacarii actului administrativ al
presedintelui la instanta de contencios pe legea 554/2004, orice cetatean va avea dreptul sa atace la curtea
de apel actul prezidential. Imaginativa mii de cetateni umpland instantele de contencios administrativ cu
plangeri!
Redactia Lumea Justitiei va fi prima care va face acest lucru, intrucat consideram ca legea e neinterpretabila si
imperativa, iar presedintele nu se poate comporta ca un protector al abuzurilor din DNA si nu poate goli de continut
autoritatea constitutionala a ministrului Justitiei asupra procurorilor.
PS – Romania nu inseamna o mana de extremisti #rezist care fac scandal in piata sau de persoane manipulate ori
care nu accepta votul majoritatii. Romania este masa uriasa de oameni tacuti care isi vad de treburile lor si vor o
tara in care legea sa se aplice tuturor. Inclusiv Laurei Kovesi!
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