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DRAGI TOVARASI SI PRETINI – In timp
ce Lumeajustitiei.ro primea instiintare
ca ANI a dispus clasarea sesizarii
privind cei 4000 euro luati de sefa DNA
ca expert privat in Moldova,
anticorupta Kovesi statea la masa cu
presedintele ANI Bogdan Stan. Taman
la Hotelul Codru, din Chisinau, detinut
de afaceristul Vladimir Plahotniuc,
acuzat ca este “papusarul” Moldovei,
cu influente asupra mediei si justitiei
moldovene. Vom ataca in instanta
clasarea ANI (Adresa de clasare)
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Nici macar aparentele nu se mai salveaza! In pofida faptului ca Lumeajustitiei.ro a formulat la Agentia Nationala de
Integritate o sesizare, inregistrata sub nr. 14480/30.08.2016, in care semnalam faptul ca sefa DNA Laura Codruta
Kovesi a incasat in 2015 peste 9000 euro din participari ca expert privat la niste programe din Republica
aceasta din urma s-a afisat impreuna cu presedintele ANI Bogdan Stan, stand impreuna la
Moldova,
(vezi foto 1). Culmea, asta in timp ce Lumeajustitiei.ro primea la redactie scrisoare din partea ANI
aceeasi masa –
.
ca sesizarea a fost clasata – (vezi facsimil)
Interesant este ca cei doi au fost surprinsi stand la aceeasi masa in Hotelul Codru, din Chisinau – Republica
Moldova, unde au participat la o bilaterala romano-moldoveana despre justitie (Expert Forum), la care a participat
si ministresa Justitiei Raluca Pruna. Pentru cine nu stie, Hotelul Codru apartine afaceristului Vladimir
Plahotniuc, personaj cunoscut in Moldova ca fiind unul din maestrii papusari ai regimului, si ca ar avea
influente grele in justitia si media regionala. Plahotniuc este cunoscut ca si omul din spatele Partidului
Democrat, fractiune desprinsa din Partidul Comunistilor condus de Vladimir Voronin.
Seful ANI a devenit un fel de umbra a lui Kovesi
Revenind la imaginea prezentata, ne intrebam de ce Kovesi si Stan nici macar nu au dorit sa salveze aparentele si
s-au asezat impreuna la aceeasi masa, stiindu-se ca ANI avea o sesizare despre sefa DNA pe motiv de
incompatibilitate intre functia de magistrat si cea de expert privat din care a incasat peste 9000 euro? Erau atatea
alte mese la respectivul eveniment....

De altfel si in urma cu o saptamana-doua, presedintele ANI a participat la evenimentul de la Ambasada
Suediei unde a privit cu adanca emotie momentul in care sefei DNA i s-a agatat la rever medalia Steaua
(vezi foto 2). Ce cauta presedintele ANI la evenimentul cu medalia, care nu il privea nici pe el, nici
Polara -
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activitatea institutiei? Era ceva atat de important incat sa-i justifice absenta de la serviciu?
Fata de adresa de clasare trimisa ca raspuns la sesizarea noastra, in care nu ni s-au arata care sunt motivele
pentru care demersul nostru a fost considerat neintemeiat - in conditiile in care CSM a cerut legiuitorului sa permita
magistratilor sa activeze ca experti privati in misiuni externe cu finantare europeana, aspect ce dopvedeste ca
legea nu permite in prezent asemenea activitati – anuntam ca vom ataca in instanta de contencios
administrativ solutia ANI. Asta dupa ce vom parcurge procedura prealabila cu ANI.
Precizam ca prin adresa ce ne-a fost comunicata de ANI la data de 8 noiembrie 2016, s-a precizat de catre
inspectoarea ANI Ioana Alina Gules Stanciu ca masura clasarii s-a dispus intrucat nu s-ar fi identificat
"elemente de incalcare a legislatiei privind regimul juridic al incompatibilitatilor".
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* Cititi aici sesizarea ANI de catre Lumeajustitiei.ro, pe motiv de incompatibilitate intre functiile de magistrat si
expert privat
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