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ARTA DE A FACE PE PROASTA - Sefa
DNA sfideaza iar Parlamentul. Laura
Kovesi a refuzat sa raspunda la cele
doua intrebari adresate de Comisia
speciala de ancheta: “- Ati fost acasa
la Gabriel Oprea in seara zilei de 6
decembrie 2009? - va rugam sa ne
precizati motivul vizitei acasa la
Gabriel Oprea.” Pe sapte pagini Kovesi
a batut campii ca nu stie daca s-au
fraudat alegerile, desi nu de asta a fost
intrebata (Raspunsul)
Scris de L.J. | Data: 22.08.2017 16:24

1/5

Incurajata de faptul ca ministrul Justitiei Tudorel Toader nu a avut curajul sa-i ceara revocarea din functie nici macar dupa ce Curtea Constitutionala a
retinut ca DNA a comis un abuz de drept anchetand penal Guvernul Romaniei in dosarul OUG 13/2017, sefa DNA Laura Kovesi s-a remarcat printr-o noua
sfidare a Comisiei speciale de ancheta a Parlamentului pentru verificarea alegerilor din 2009, refuzand sa raspunda la cele doua intrebari care i-au fost
adresate. Intr-un raspuns alambicat crosetat pe sapte pagini, Laura Kovesi a raspuns: “Va fac cunoscut ca nici in exercitarea atributiilor mele de
serviciu si nici in timpul meu liber nu am luat cunostinta de situatii ori imprejurari potrivit carora in alegerile prezidentiale din decembrie 2009 sar implica unele autoritati publice si/sau persoane, altele decat cele prevazute de lege, respectiv in derularea procesului electoral cu consecinta
vicierii rezultatului alegerilor”.
Numai ca atentie Kovesi a fost intrebata de cu totul altceva. Mai precis, prin adresa 4C-30/85 din 27 iulie 2017, Comisia speciala de ancheta a
Parlamentului i-a pus doar doua intrebari simple si punctuale: - (vezi facsimil)
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“Va rugam sa ne transmiteti:
- daca ati fost acasa la domnul Gabriel Oprea in seara zilei de 6 decembrie 2009;
- daca raspunsul este afirmativ, va rugam sa ne precizati motivul vizitei dumneavoastra acasa la domnul Gabriel Oprea si ce persoane au mai
fost prezente;”
Neraspunzand la cele doua intrebari adresate oficial de Parlament, sefa DNA a refuzat practic

sa raspunda la chestiunile de interes ale
Comisiei speciale, respectiv daca a fost in casa personala a politicianului Oprea si, la fel de important, ce alte
persoane au mai fost pe acolo, informatii deosebit de utile comisiei pentru identificarea posibililor martori care pot
oferi relatii pentru lamurirea anchetei.
Sa nu uitam ca nu mai departe de doi ani, mai precis cand in presa au aparut pozele de la Paris ale fostei sefe
DIICOT Alina Bica, alaturi de fostul ministru al Turismului Elena Udrea, Laura Kovesi se dadea deontoloaga
sustinand ca un magistrat nu are ce cauta in compania unor politicieni in momente private: “Consider ca este o
incompatibilitate cu statutul de magistrat si avand in vedere calitatea mea de procuror in Directia Nationala
Anticoruptie cred ca ar fi total nepotrivit sa ma vad cu politicieni in timpul liber (…) Niciodata nu ma vad cu
politicieni, cel putin in timpul liber. Uneori, datorita atributiilor de serviciu trebuie sa interactionez, dar doar
la intalniri institutionale si activitati institutionale. In timpul liber nu ma vad cu politicieni si nu ma
.
intalnesc”
Foarte probabil se va cere revocarea din functie a Laurei Kovesi
Evident ca exista suspiciunea rezonabila ca Laura Kovesi a refuzat sa raspunda la cele doua intrebari
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adresate de Comisia parlamentara de frica sa nu se compromita public in raport de propriile declaratii, dar si
fata de legea romana care interzice magistratilor sa aiba activitati politice ori colaborari cu serviciile de informatii, in
conditiile in care in decembrie 2009 in casa lui Oprea au fost sefii SRI si altor servicii, dar si o seama de politicieni.
Refuzul lui Kovesi de a raspunde la intrebarile ce i-au fost adresate va fi analizat luni in Comisia speciala de
ancheta a Parlamentului si este foarte posibil sa se ia decizia solicitarii revocarii Laurei Kovesi din functia de
sefa a DNA pentru incalcarea legii privind functionarea Parlamentului si a deciziei Curtii Constitutionale
care obliga orice slujbas al statului sa furnizeze comisiilor parlamentare raspuns la toate cererile
Este posibila si sesizarea organelor de urmarire penala pentru obstructionarea activitatii Comisiei
emise.
parlamentare.
* Cititi aici integral simulacrul de raspuns al Laurei Kovesi din august 2017
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