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CEA MAI IUBITA FIICA A POPORULUI – Laura Kovesi a primit din partea Suediei Ordinul Steaua Polara, drept
„recunoastere a realizarilor impresionante”. Elogiile la adresa sefei DNA s-au prelins pe pagina de Facebook a
Ambasadei, gratie unui filmulet de propaganda in care au „jucat” printre altii Hans Klemm si Momo Sanno.
Ridicolul a atins apogeul cand in scena a intrat vanzatoarea Mariana: „Mergeti inainte! Noi din piata de la Obor
va sustinem!” (Video)

Scris de Alex PUIU | Data: 03.11.2016 16:01

Dupa Statele Unite ale Americii si Franta, iata ca si Suedia tine sa sporeasca bogata colectie de medalii si decoratii
a sefei DNA. Regele Carl Gustaf al XVI-lea a distins-o pe Laura Codruta Kovesi (foto 1 centru) cu titlul de
Comandor al Ordinului „Steaua Polara”, drept recunoastere pentru „lupta sustinuta si curajoasa impotriva
coruptiei din Romania”.
Ceremonia decorarii multiplu-medaliatei Laura Codruta Kovesi a avut loc joi, 3 noiembrie 2016, la sediul din
Kiseleff al Ambasadei Suediei, fiind imortalizata si apoi postata pe pagina de Facebook a reprezentantei
diplomatice, impreuna cu mesajul ambasadorului: „Acest premiu este o recunoastere a realizarilor impresionante in
calitate de procuror sef al DNA. Este, de asemenea, un semn de recunoastere pentru DNA ca institutie si pentru
toata echipa care lucreaza in aceasta institutie. La fel de important, este o recunoastere a Romaniei si a poporului
sau”.
Un elogiu de neinteles pentru oricine cunoaste cat de cat realitatea din Romania si adevarul despre lupta
„anticoruptie” din DNA.
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Propaganda a reusit sa o transforme pe Kovesi in Superman si Wonder Woman in acelasi timp
Tot pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti a fost postat si un filmulet de cateva minute pregatit
special pentru acest eveniment si incarcat, fix in ziua ceremoniei, pe platforma online YouTube. Dupa cum
sugereaza chiar titlul - „Laura Kavesi distinsa de Regele Suediei (Mesaje pentru sefa DNA de la romani si
ambasadori)”, este vorba despre un montaj video cu diverse persoane de diverse profesii, de la ambasadori la
oameni de rand, care isi dau cu parerea laudativ despre munca sefei DNA.

"Scurtmetrajul" debuteaza - cum altfel? - cu o minciuna: o poza prelucrata in Photoshop cu Laura Codruta Kovesi,
alaturi de medalia primita de la regele Carl Gustav al XVI-lea pentru merite aduse nu stim cui. (foto 2)
Montajul video continua cu succesiunea de mesaje despre cat de curajoasa e Codruta Kovesi, multe dintre ele fiind
citite de pe foaie, asa cum se poate observa vizionand filmuletul, sau invatate pe de rost inainte.
Una dintre cele mai gretoase ode inchinate Laurei Codruta Kovesi ii apartine ambasadorului SUA la Bucuresti.
Spunem gretoase, intrucat - spre deosebire de alti intervievati care par a fi cazut in capcana cultului personalitatii
atunci cand au comparat-o pe sefa DNA cu Superman sau Wonder Woman - Hans Klemm nu poate fi banuit ca nu
ar cunoaste adevarul deste lupta „anticoruptie”, despre abuzurile comise in numele acestei lupte, dosarele
selective si actiunile de politie politica, numarul urias de achitari incasate de procurorii DNA sau jafurile de miliarde
de euro pe care parchetul Laurei Kovesi se face ca nu le vede.
Iata mesajele transmise Laurei Codruta Kovesi:

Antonia si Isabella – adolescente: (Antonia) „Draga doamna Kovesi, va incurajam si va sustinem pentru ca tara
asta are nevoie de dreptate si trebuie sa faceti mult mai mult de atat, nu doar sa-i bagati in inchisoare si-atat. Sa
le luati TOT, pentru ca sunt rai si vor raul tarii asteia! Si noi va incurajam si va oferim... sustinere”. (Isabella)
„Sustinem DNA!”
Paivi Pohjanheimo – ambasadoarea Finlandei: „Draga Laura Kovesi, ai condus lupta impotriva coruptiei in
Romania curajos si admirabil. Cel mai mare ziar din Finlanda (Helsingin Sanomat) scrie ca Europa are nevoie de
povesti de succes si ca multumita eforturilor tale Romania ar putea deveni o poveste de succes a Europei”.
Mariana – vanzatoare: „Doamna, ceea ce ati inceput sa faceti, faceti bine. Mergeti inainte! Noi din piata de la
Obor va sustinem!”

page 2 / 8

Moise Guran – jurnalist: „Numele meu este Moise Guran, am 42 de ani si incepusem sa cred ca generatia mea
isi va rata menirea de a schimba in mod fundamental tara noastra. As vrea sa ii multumesc doamnei Laura Codruta
Kovesi, care face parte din aceasta generatie, ca ne-a salvat reputatia”.

Hans Klemm – ambasadorul SUA: „In urma cu trei ani, Statele Unite i-au acordat Laurei Codruta Kovesi premiul
'Femei curajoase din Romania'. De atunci, sub sefia ei, Directia Nationala Anticoruptie a obtinut rezultate
impresionante de a aduce in fata justitiei pe cei bogati si puternici, pe cei bogati si puternici care au furat
Romania si i-au furat pe cetatenii romani. In seara asta, Suedia aduce un omagiu meritat doamnei Kovesi,
si doresc sa o felicit pe Laura pentru primirea titlului de Comandor al Ordinului Steaua Polara. Succes in
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continuare in munca si nu uitati ca reprezentantii comunitatii internationale au o pozitie ferma in sustinerea
dumneavoastra”.
Paula – vanzatoare: „Intotdeauna ne-a placut de ea, sa mearga in continuare inainte, sa nu se intimideze, sa
aiba puterea sa lupte”.
Ligia Moise – psiholog: „Doamna, va multumesc si imi doresc din tot sufletul, pentru binele acestui popor, ca
nimic, niciodata, sa nu va opreasca”.
Werner Hans Lauk – ambasadorul Germaniei: „Va rog sa primiti felicitarile mele sincere pentru aceasta
decoratie prestigioasa. Este inca o importanta recunoastere internationala a profesionalismului
dumneavoastra, a spiritului datoriei si a intregului dumneavoastra efort in lupta impotriva coruptiei. Va doresc
numai bine in viitor si succes in munca dumneavoastra, care e sustinuta si apreciata de Germania!”

Andreea Botos – studenta: „Ii multumesc Laurei Codruta Kovesi pentru... pentru ca este Supermanul Romaniei,
Supermanul Romaniei care salveaza tara asta si care readuce regulile in prim-plan si readuce un sistem in
care TOTI OAMENII SUNT EGALI”.
Perla Scripcariu – activista: „Numele meu este Perla Scripcariu si as dori sa-i multumesc doamnei Laura Codruta
Kovesi pentru angajamentul dumneaei in lupta impotriva coruptiei din Romania”.
Alexandru Neacsu – ceasornicar: „Pai sunt de acord cu doamna Kovesi pana acuma, ce-a facut... Da', tre' si ea
sustinuta mai multa lume si asta, pentru ca singura nu poti sa faci in tara asta nimic”.
Roxana Dumitrache – jurnalista: „Imi manifest speranta ca Laura Ciodruta Kovesi va ramane un model de
integritate, de demnitate si de forta interioara”.

Eugen Radescu – codirector Bucharest Biennale: „Provenind din mediul cultural, m-am gandit deseori ca tara
asta are o slaba sansa de a-si mai reveni din punct de vedere cultural sau al mentalitatii, insa cu Laura Codruta
Kovesi la conducerea DNA cat si cu intensificarea luptei anticoruptie cred ca exista o sansa”.
Davor Vidis – ambasadorul Croatiei: „Doamna Kovesi, draga Codruta, felicitari pentru munca excelenta! Va
doresc multa energie in viitor si sper ca intr-o zi sa nu mai existe coruptie in Romania. Nu renuntati, toate cele
bune!”
Lenuta – vanzatoare: „S-o tina tot asa pe linia asta corecta, dreapta, sa nu tina cont de sfaturile... cine crede
dansa ca are experienta... interese politice. Sa mearga inainte pe corectitudine”.
Ioana Ciocan – curator: „Sunt Ioana Ciocan si sunt curator independent. Cand o sa te intalnesc, as vrea sa-ti
multumesc. Multumesc!”
Alina Mereuta – antreprenor: „Doamna Laura Codruta Kovesi, mesajul meu vine din Republica Moldova, unde
peste jumatate de milion de oameni, asemenea mie, se bucura si de a doua cetatenie, cea romaneasca. Va
multumesc ca astazi Romania, cea de-a doua noastra casa, este un loc mai sigur atat pentru noi cetatenii
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ei, cat si pentru investitorii straini. Ma alatur comunitatii internationale si va felicit pentru determinarea,
curajul si stoicismul de care dati dovada in lupta anticoruptie!”
Loredana Alexa – proiect manager: „Ma bucur nespus ca avem printre noi o wonder woman autentica.
Felicitari! Sunteti un model demn de urmat!”
Momo Sanno – dansator si coregraf: „Stimata doamna procuror, felicitari!”
Prezentam in continuare fotografiile postate pe Facebook de Ambasada Suediei la Bucuresti cu ocazia
decernarii titlului de Comandor al Ordinului Steaua Polara:
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