STATUIA LUI KOVESI TREBUIE DARAMATA – Lumea Justitiei a sesizat factorii de decizie ai Uniunii Europene
sa nu faca greseala sa o propulseze pe procuroarea Laura Kovesi la sefia viitorului Parchet European: “A fost
revocata din functia de sef DNA ca urmare a unor rezultate dezastruoase... se afla in Romania in numeroase
anchete penale... a semnat protocolul secret PICCJ – SRI, declarat ilegal de CCR, determinand o grava
incalcare a Constitutiei si Drepturile Omului” (Scrisoarea)

Scris de L.J.
International - Ue

Redactia Lumea Justitiei a sesizat la finele lunii ianuarie 2019 factorii de decizie ai Parlamentului European si ai
Comisiei Europene sa nu faca greseala sa o numeasca pe procuroarea Laura Codruta Kovesi in functia de
procuror sef al viitorului Parchet European, institutie care ar trebui sa isi inceapa activitatea in 2020. Desi nu
intelegem de ce la Parlamentul European se pune carul inaintea boilor, in sensul de a se desemna un viitor
procuror sef al unui parchet care inca nu este operational, nu putem asista impasibili ca cetateni europeni
atunci cand exista o amenintare reala, aceea ca Laura Kovesi sa fie numita intr-o functie in care poate
repeta dezastrul pe care l-a lasat in urma in Romania, cand a condus Parchetul General, si apoi DNA, unde
s-a remarcat printr-un management deplorabil, solutii de achitare revoltatoare, si mai ales prin incheierea unui
protocol de colaborare cu SRI, profund ilegal, constatat ca atare de Curtea Constitutionala.
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In plus, Kovesi este antrenata in 18 dosare penale la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitiei si
inca alte cateva care zac la Parchetul Militar (pentru protocolul abuziv incheiat cu SRI) si ne putem trezi
oricand in situatia sa o vedem trimisa in judecata, caz in care imaginea Romaniei ar avea serios de suferit.
Consideram ca daca in pofida dovezilor prezentate si semnalate autoritatilor europene de noi si multe alte
persoane, se va face greseala ca Laura Kovesi sa fie numita in functia de procuror sef al Parchetului European, am
asista la o dovada de netagaduit ca exista o dubla masura si o agenda ascunsa de lucru in activitatea factorilor de
decizie europeni.
Iata scrisoarea trimisa de Redactia Lumea Justitiei:
In atentia:
Antonio TAJANI, presedintele Parlamentului European
Jean-Claude JUNCKER, presedintele Comisiei Europene
Frans TIMMERMANS, vicepresedintele Comisiei Europene
Claude MORAES, presedintele Comisiei LIBE a Parlamentului European
Tudorel TOADER, presedintele Consiliului Justitie si Afaceri Interne
Thorbjorn JAGLAND, secretarul general al Consiliului Europei
Redactia Lumea Justitiei, publicatia cea mai importanta din Romania care monitorizeaza sistemul judiciar, va
trimitem atasat prezentei o serie de documente prin care va sesizam inoportunitatea selectarii doamnei
procuror Laura Codruta Kovesi pentru candidatura la functia de procuror-sef european.
Va sesizam prin prezenta faptul ca doamna Laura Codruta Kovesi in pofida unei propagande mincinoase
care o prezinta drept o adevarata luptatoare impotriva coruptiei, este in fapt un personaj profund
compromis care:
- a fost revocata din functia de procuror sef DNA ca urmare a unui management si a unor rezultate profesionale
dezastruoase, pentru un comportament sfidator la adresa Parlamentului Romaniei in fata caruia a refuzat sa se
prezinte, in pofida a doua decizii ale Curti Constitutionale a Romaniei care o obligau sa se conformeze; printre
motivele de revocare se afla si incalcarea drepturilor fundamentale prevazute in Constitutie, comportamentul
excesiv de autoritar, discretionar contrar obligatiilor deontologice ale profesiei de magistrat, contestarea Constitutiei
Romaniei insasi si a activitatii Curtii Constitutionale si incalcarea regulilor de functionare ale statului de drept;
- se afla in Romania in numeroase anchete penale la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie;
-are pe rolul Sectiei de procurori a CSM, constituita ca instanta disciplinara, doua actiuni disciplinare exercitate fata
de aceasta pentru incalcarea statutului profesiei de magistrat. Astfel, asupra candidatului roman la functia de
demnitate europeana planeaza suspiciuni privind savarsirea unor abateri disciplinare grave, incompatibile cu
profilul etic si deontologic al procurorului sef european;
- cel mai grav lucru dovedit in sarcina sa si pentru care are numeroase plangeri penale este semnarea unui
protocol secret in februarie 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe care il
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conducea si Serviciul Roman de Informatii, protocol declarat in afara legii de catre Curtea Constitutionala a
Romaniei, prin Hotararea din 16 ianuarie 2019, ilegalitati pentru care in momentul actual, in Romania mii de
procese penale vor trebui sa fie revizuite pentru anularea actelor si probelor obtinute ilegal de parteneriatul dintre
procurori si agentii SRI. D-na procuror Kovesi, la acea data in calitate de Procuror general al Romaniei, a
determinat prin semnarea acestui Protocol secret o grava incalcare a Constitutiei si implicit a drepturilor si
libertatilor fundamentale ale omului.
Va trimitem prezenta sesizare pentru a va avertiza asupra pericolului la care v-ati supune ca perceptie
publica in cazul in care veti decide sa o nominalizati pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului
European, dar si din dorinta de cetateni europeni de a evita sa transformati viitorul parchet european
intr-un dezastru - asa cum a fost adus DNA sub sefia Laura Codruta Kovesi.
25 ianuarie 2019
Cu deosebita consideratie,
Razvan SAVALIUC
senior editor
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* Cititi aici Decizia CCR din 16 ianuarie 2019 privind ilegalitatea protocoalelor SRI – PICCJ
* Cititi aici sinteza Raportului de revocare al Laurei Kovesi din functia de procuror sef al DNA, emis de
ministrul Justitiei Tudorel Toader
* Cititi aici articolui din Lumea Justitiei din 4 februarie 2018 – actiunea disciplinara a lui Kovesi
* Cititi aici articolul din Lumea Justitiei din 23 ianuarie 2019 – Cucuveaua malai viseaza
* Cititi aici articolul din Lumea Justitiei din 23 ianuarie 2019 – Tic Tac vine tavalugul
* Cititi aici versiunea in limba engleza a articolului
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