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CUCUVEAUA FALFAIE LA AMBASADA – Laura Codruta Kovesi s-a infiltrat pe sest in Ambasada Frantei,
miercuri seara, inainte ca ministrul de Exerne Jean-Yves Le Drian sa aiba o intalnire oficiala cu presedintele
Senatului Calin Popescu Tariceanu. Ce a cautat sefa DNA intr-un sediu politic al Statului francez? S-a milogit
sa i se ofere protectie internationala?
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Vizita pe sest la ceas de seara, miercuri 11 aprilie 2018, la sediul Ambasadei Frantei din Bucuresti. Cu
cateva minute inainte ca ministrul francez pentru Europa si afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, aflat in
vizita de lucru in Romania, sa se intalneasca la un dineu cu presedintele Senatului, Calin Popescu
Tariceanu, cine credeti ca a iesit pe usa din dos din sediul Ambasadei? Fuga-fuguta, cu capul in jos, a iesit
chiar sefa DNA Laura Codruta Kovesi, care a profitat de faptul ca ministrul de exerne francez a avut un gol
de o ora in program si, astfel, a dat fuga la ambasada, cel mai probabil anuntata de un diplomat din interior,
poate chiar de ambasadoarea Frantei la Bucuresti Michele Ramis.

Se pare ca cei de la Ambasada Frantei care i-au decorat in urma cu cativa ani pe semnatarii protocolului
PICCJ-SRI Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, pentru merite necunoscute cetatenilor romani, au simtit nevoia
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sa o cheme din nou pe Kovesi ca sa o puna in fata ministrului de externe sa spuna ce are de spus. Iar despre
Kovesi se stie ca de fiecare data cand a avut probleme si i s-a zgaltait rau de tot scaunul de sefa a DNA a
obisnuit sa faca turul ambasadelor ca sa ceara sprijin sa nu fie data jos din functie ori sa se planga ca se
"saboteaza" lupta anticoruptie.
Amintim ca fostul ambasador al Frantei, Francois Saint-Paul, cand a decorat-o pe Kovesi pe 7 iunie 2016, cu
insemnele de cavaler al Ordiniului Legiunii de Onoare nu a putut justifica de ce ii atribuie decoratia, dar i-a apreciat
performantele de fosta baschetbalista: "Tanara sportiva talentata, ati fost selectionata in echipa nationala de
junioare de baschet feminin a Romaniei, cu care ati castigat titlul de vicecampioana europeana in 1989. Aceasta
perioada sportiva intensa nu v-a deturnat de la studiile dumneavoastra. (...) Aveati 33 de ani cand presedintele
Romaniei, Traian Basescu, v-a numit, in 2006, Procuror General. (...) Anul 2006, care preceda aderarii efective a
tarii dumneavoastra la Uniunea Europeana, reprezinta debutul unei extraordinare provocari! De fapt, ati fost prima
femeie care a ocupat postul de procuror general al Romaniei si, totodata, cea mai tanara”.

Ministrul francez habar nu avea de Kovesi

Surse bine informate au dezvaluit ca cei de la Ambasada i-au pus-o ministrului de externe in fata pe
Kovesi, iar inainte i-au dat numele acesteia scris pe o coala de hartie. Ce i-o fi spus Kovesi ministrului, nu
stim inca exact, dar stim ca sefa DNA nu a suflat o vorba despre protocoale.
Pe alte surse, am aflat ca premierul Viorica Dancila a avut, la randul ei, o intalnire cu ministrul de externe francez
care, intrebat de premierul roman daca s-a intalnit cu Kovesi, a recunoscut ca s-a intalnit cu sefa DNA.
De ce credeti ca sefa DNA a simtit nevoia sa profite de vizita ministrului de externe si sa dea fuga pe usa din dos
sa se vada cu acesta, ajutata fiind de lucratorii de la ambasada, care au sustinut-o in ultima perioada? A cerut
sprijin sa nu fie revocata sau isi cauta un post caldut prin organismele europene, acum ca simte ca i se
apropie sfarsitul domniei?
Dupa ce si-a dat seama ca intalnirea de taina cu Kovesi a fost deconspirata, pe site-ul Ministerului de Externe
francez a aparut subit o stire despre vizita la Bucuresti in care s-a mentionat intalnirea cu sefa DNA. Oare ce miza
era ca intr-o intalnire oficiala cu presedintele Romaniei, premierul si seful Senatului sa existe si o intalnire
cu procurorul sef al DNA?
Iata comunicatul MAE francez:
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