TIBERIU NITU, SUB TEROAREA LUI KOVESI – Fosta procuroare Angela Nicolae, noi dezvaluiri despre Laura
Kovesi: “Obisnuia sa isi modeleze subalternii dupa chipul si asemanarea ei, in stil autoritar si totalitarist...
Tipa la telefon si il certa pe Tiberiu Nitu ca pe un scolar... In opinia lui Kovesi, atitudinea lui Nitu a reprezentat
un act de nesupunere... Aceasta atitudine si multe alte conflicte avute cu Kovesi, precum si influentele politice
aveau sa il coste pozitia de Procuror General”

Scris de G.T.

Fosta procuroare Angela Nicolae, executata in cel mai odios
mod de DNA pe cand ocupa functia de sefa a Departamentului Relatii Internationale din PICCJ, continua
dezvaluirile despre fosta sefa a parchetului anticoruptie Laura Kovesi (foto stanga). De aceasta data, Angela
Nicolae prezinta teroarea la care a fost supus Tiberiu Nitu (foto dreapta), pe vremea in care acesta era
prim-adjunct al lui Kovesi la PICCJ.
Surprinzator, desi de-a lungul anilor Tiberiu Nitu a avut imaginea unui om supus Laurei Kovesi, iata ca Angela
Nicolae il prezinta pe acesta intr-o cu totul alta lumina. Intr-un comentariu pentru site-ul Monitorul Justitiei, fosta
procuroare dezvaluie ca in realitate Tiberiu Nitu nu avea caracterul si temperamentul sa fie condus de o femeie.
Mai mult, Angela Nicolae face publice si momentele tensionate dintre Tiberiu Nitu si Laura Kovesi din perioada in
care cei doi lucrau impreuna la PICCJ, cum ar fi de exemplu un episod in care aceasta din urma a tipat si l-a certat
la telefon ca pe un scolar.
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Mai mult, Angela Nicolae face publice si momentele tensionate dintre Tiberiu Nitu si Laura Kovesi din perioada in
care cei doi lucrau impreuna la PICCJ, cum ar fi de exemplu un episod in care aceasta din urma a tipat si l-a certat
la telefon ca pe un scolar.
Angela Nicolae subliniaza de altfel ca Laura Kovesi avea un mod de a conduce dictatorial, obisnuind sa isi
modeleze subalternii dupa chipul si asemanarea sa. In ceea ce-l priveste pe Tiberiu Nitu, Angela Nicolae sustine
ca atitudinea de nesupunere fata de Laura Kovesi l-a costat in cele din urma functia de Procuror General, din care
a fost dat jos ca urmare a unei executii mizerabile, soldata cu o clasare venita chiar din partea DNA, si apoi din
partea ICCJ.
Iata dezvaluirile fostei procuroare Angela Nicolae privind relatia Laura Kovesi-Tiberiu Nitu:
“Pe vremea cand Nitu Tiberiu se afla in functia de prim adjunct al procurorului general al Romaniei (la acea
vreme, Laura Codruta Kovesi), multi au crezut ca este mana dreapta a sa, ca raspunde la ordinele ei, la fel
ca multi alti supusi umili, facand parte din sistem. Evenimentele ce aveau sa vina ulterior au dovedit insa
contrariul.
Am lucrat cu Nitu Tiberiu in acea perioada si am constatat ca este un tanar procuror, un bun profesionist, cu o
distinctie aparte, perseverent, ce cunostea limba engleza fiind apreciat de partenerii straini cu care avea o buna
comunicare. Aceste trasaturi de caracter imi amintesc de valorile morale pe care trebuie sa le respecte orice
procuror, dar si ce imi spunea o buna profesoara cu o activitate didactica de 50 de ani.
Daca vrei sa faci ceva important trebuie sa iti doresti acest lucru, sa il faci cu pasiune si sa muncesti foarte mult.
Nitu Tiberiu oricum se realizase pe plan profesional inca inainte de a deveni prim adjunct al procurorului general al
Romaniei, fiind prim procuror al unui parchet local. Insa intalnirea cu Kovesi i-a fost fatala: i-a schimbat sensul
vietii, ascensiunea profesionala pe care o merita pe deplin, provocand o mare durere si suferinta lui si familiei sale.
Imi amintesc ca, in timp ce il insoteam pe Nitu Tiberiu la intalnirea procurorilor generali organizata de
Asociatia internationala a procurorilor la Singapore, de un eveniment extrem de neplacut care dovedeste
ca intre Kovesi si Nitu Tiberiu existau conflicte frecvente. Kovesi obisnuia sa isi modeleze subalternii dupa
chipul si asemanarea ei in stil autoritar si totalitarist, iar deciziile finale ii apartineau fara sa existe
consultari sau dezbateri. Or, Nitu Tiberiu nu avea caracterul si temperamentul sa fie condus de o femeie.
Incidentul de la Singapore dovedeste ca Nitu Tiberiu era altfel.
Intr-o pauza a intalnirii amintite mai inainte mi s-a comunicat de catre un ofiter de protectie arab, ca procurorul
general al statului Quatar, Ali Ben Fetais Al Marris, doreste sa vorbeasca cu mine. M-am bucurat foarte mult pentru
ca pe procurorul general al statului Quatar il cunoscusem cu ani in urma cu ocazia primului Summit Mondial al
procurorilor generali care avusese loc in Guatemala, fiind foarte apreciat la nivel international pentru pregatirea sa
profesionala, studiind Dreptul la Paris.
Eu il intalnisem de cateva ori in strainatate, iar acesta vizitase Romania de doua ori. M-am indepartat de locul unde
se afla Nitu Tiberiu care facea conversatie cu un alt procuror general si m-am indreptat spre procurorul general al
statului Quatar, care m-a intampinat cu multa caldura. Cu ani in urma il sprijinisem pe acesta sa organizeze
Summit-ul procurorilor generali in tara sa, iar la Singapore el voia sa discute cu mine niste chestiuni de principiu
privind predarea stafetei in organizarea acestui Summit in Romania. Relatia mea de amicitie cu procurorului
general al statului Quatar se inscria in liniile generale ale politicii Romaniei de a intari relatiile cu statul Quatar in
toate domeniile de activitate, inclusiv in domeniul juridic. Discutiile mele nu au durat mult cu Al Marris si m-am
intors la locul unde se afla Tiberiu Nitu.
In acel moment prim adjunctul procurorului general al Romaniei vorbea la telefon cu Kovesi, iar discutia se
auzea foarte bine pentru ca eram aproape de el. Kovesi l-a intrebat ce se intampla la Singapore, iar printre
altele acesta i-a spus ca eu am avut o scurta intalnire cu procurorul general al statutului Quatar. In acel
moment Kovesi a facut o scena de isterie asa cum obisnuia sa faca cand nu era ceva pe plac pentru ca nu
putea sa se autocontroleze, arta manageriala nefiindu-i cunoscuta, ca multe altele. Tipa, pur si simplu, la
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telefon si il certa pe Tiberiu Nitu ca pe un scolar, reprosandu-i de ce m-a lasat pe mine sa vorbesc cu
procurorul general al statului Quatar, desi acesta nu voia si nici nu putea sa ma impiedice sa vorbesc cu el
deoarece era o chestiune de protocol, iar initiativa de avea o discutie cu mine ii apartinuse lui Al Marris iar
eu nu puteam sa refuz invitatia sa. Era o simpla regula pe care Kovesi nu voia sa o invete ca doar ea era
obisnuita sa incalce legile in Romania, iar incalcarea unor reguli de protocol nu mai conta. Nitu Tiberiu a
incercat sa ii explice ca s-a discutat foarte putin despre problema de organizare al Summit-ului Mondial al
Procurorilor Generali ce urma sa aiba loc in Romania in anul 2009 la care Kovesi 'a luat foc'.
Explicatia era ca ea voia sa monitorizeze totul si, mai ales, ca Nitu Tiberiu 'sa nu ma scape din ochi' ceea
ce acesta nu facuse. Lui Kovesi i-a fost frica sa nu discut ceva cu ceilalti procurori generali care i-ar fi
sifonat imaginea (ca si in Indonezia). Aceasta frica devenise o obsesie pentru ea si nu se mai putea
controla. Voia de asemenea sa isi asume singura acest eveniment unic in istoria Ministerului Public Roman, desi
ea stia ca nu avusese loc in Romania un eveniment juridic important la nivelul parchetelor fara ca eu sa nu il
organizez sau sa nu il sprijin prin contactele pe care le aveam pe arena juridica internationala. La fel s-a intamplat
si cu acest Summit, care a adus un plus de imagine Romaniei si inclusiv imagine ei ca procuror general.
In opinia lui Kovesi atitudinea lui Nitu Tiberiu a reprezentat un act de nesupunere, de nesupraveghere a
mea, pentru care si-a primit 'perdaful'. Mai tarziu aceasta atitudine de nesupunere a lui Nitu Tiberiu de
apreciere a mea ca si multe alte conflicte avute cu Kovesi, precum si influentele politice aveau sa il coste
pozitia de Procuror General al Romaniei cand a fost executat pentru complicitate la infractiunea de abuz in
serviciu. Asa se explica functionarea dictaturii lui Kovesi deoarece ea se baza pe oamenii care executau
ordinele ei, iar cei care se impotriveau erau eliminati din sistem sanctionati disciplinar sau arestati pentru
niste fapt e inchipuite in dosare fabricate, fiind executati. Aceeasi soarta a avut-o si Tiberiu Nitu care a fost pur
si simplu executat fiind inlaturat de la sefia Parchetului General si inlocuit cu Augustin Lazar. Primeaza regula daca
nu esti cu noi esti impotriva noastra si apoi esti executat fara regrete, fara constiinta, cu falsele afirmatii ca DNA isi
face datoria luptand impotriva coruptiei si mai ales ca nu are coloratura politica”.
* Cititi continuarea aici
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