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Iohannis isi taie craca cu numirea lui Kovesi. Cum a patit si Ponta
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Infernala masinarie de propaganda a regimului Traian Basescu, controlata prin varfurile serviciilor de
informatii care au transformat in “camp tactic” nu doar Justitia, ci si presa, o ridica in slavi pe sefa DNA Laura
Kovesi mai ceva ca in fabula cu boul si broasca.
Este incredibil cate osanale i se ridica din nou, de cateva luni, acestui procuror numit politic, iar energiile mobilizate
in acest sens demonstreaza inca odata ca sefia DNA reprezinta o miza politica indiscutabila, fiind de notorietate
interminabilele acuze de anchete selective si politizate aduse acestui parchet atat de oficiali romani, cat si straini.
Presedintele Klaus Iohannis este presat sa accepte singura nominalizare care i se ofera prin ministresa
macovista de la Justitie. Creatia lui Traian Basescu si a Monicai Macovei – Laura Codruta Kovesi - ii este bagata
pe gat Presedintelui Romaniei de fosta asistenta a lui Macovei, ministresa Raluca Pruna. S-o numeasca inca 3 ani
ca pe singura solutie salvatoare.
Ca sa nu se bage de seama cine e in spatele acestui joc, Monica Macovei a fost atacata public dinspre Traian
Basescu, prin protejata acestuia Elena Udrea cu acuzele ca si-a facut campanie cu bani de la Microsoft, via PDL.
Lumea trebuie sa creada ca Basescu si Udrea ar fi la cutite cu Manica Macovei, cand de fapt ei sunt intelesi din
2004 incoace. Doar Macovei e cea care se lauda ca e “mama DNA”, iar DNA cat va fi impanzit cu oamenii lui
Basescu nu va cerceta niciodata banii de furat carati la PDL.
Stie presedintele Klaus Iohannis in ce se baga cand a anunta ca o va reinvesti pe Kovesi? Sau nu are
incotro? Iohannis este pe cale sa-si piarda casele din Sibiu. Suspect cum ANAF nu a inceput inca executarea
silita a imobilelor din Sibiu peste care statul a redevenit proprietar. La Antenele din Trustul Intact a stiut sa dea
navala... Sa nu uitam ca “Prima Doamna” si soacra nu au imunitate! Daca mai tinem cont ca de curand baronul
PNL de Caras Severin Sorin Frunzaverde a fost condamnat la inchisoare pentru ca si-a folosit influenta politica
pentru a-i aduce voturi lui Klaus Iohannis in campania prezidentiala, ne putem gandi ca pe baza unei asemenea
sentinte actualului presedinte i se poate deschide un dosar de coruptie pe motiv ca ar fi fost beneficiarul
respectivelor acte de coruptie. Orice este posibil. Ati vazut la Ponta!
Imunitatea absoluta inventata Presedintelui Romaniei in decembrie 2014 la CCR nu-l va apara pe Klaus
Iohannis de un eventual dosar penal, pentru ca ea, imunitatea, nu se poate aplica retroactiv. Dovada ca
fostul premier Victor Ponta a fost trimis in judecata in timp ce era premier, fara sa i se ridice imunitatea ministeriala,
intrucat faptele penale priveau activitatea lui de avocat cu opt-noua ani inainte.
Teoretic, Klaus Iohannis ar putea fi agatat oricand pentru ispravile lui imobiliare sau de la primarie.
Problema e daca actualul presedinte a invatat din greselile trecute. Bunaoara din greseala capitala facuta
de Victor Ponta, care avea 80% din puterea parlamentara si 100% pe cea guvernamentala si a dat-o din
mana ca un gugustiuc, desi putea distruge tot sistemul ticalosit. La inceperea mandatului de premier,
Victor Ponta intai a declarat ca nu o va numi pe Kovesi sefa la DNA, pentru ca in urma unor “negocieri
mizerabile” cu Traian Basescu, sa revina dupa cateva zile sa o propuna pe Kovesi la sefia parchetului
anticoruptie. In final a ajuns victima inscenarilor acestui parchet, pentru o mizerie de acuzatie privind o asa
zisa evaziune fiscala de vreo 50.000 lei din urma cu 9 ani...
Pentru DNA mai important a fost dosarul lui Ponta si alte asemenea mizilicuri, decat sutele de plangeri penale,
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vizand fraude de miliarde de euro aduse bugetului de stat, formulate de Curtea de Conturi si Corpul de Control al
primului ministru. Scopul a fost atins. Guvernul Ponta a fost dat la o parte, cu tot cu partid.
Evident, Ponta isi blesteama zilele ca a acceptat sa faca pact de coabitare cu Basescu si sa o numeasca pe
Kovesi la DNA, insa capul face, capul trage!
Pun pariu ca pe Klaus Iohannis il asteapta aceeasi soarta daca o va reinvesti pe Kovesi asa cum vor
Basescu si Macovei! Pariez ca Iohannis nu-si va termina mandatul, asa cum se zvoneste intens pe o gramada de
canale. Si ca locul lui va fi preluat de Laura Codruta Kovesi, care deja tine discursuri politicianiste si e data de multi
cu sanse la Presedintie. Semn ca se pregateste si este antrenata de cineva. Vi se pare fantezista ideea ca
Romania sa fie condusa de Kovesi presedinte si Basescu premier? Mie nu! Cata vreme nu se respecta nici
macar Raportul MCV din 2016 care a invitat Romania sa faca concurs transparent pentru numirile in functiile de
sefi de mari parchete, asa cum s-a procedat la sefia DIICOT, putem sa o punem in rama pe mult laudata Kovesi.
Kovesi despre care Traian Basescu a spus la inceputul acestui an ca e copila lui de suflet, alaturi de generalul SRI
Florian Coldea si sefa ICCJ Livia Stanciu.
Kovesi sub mandatele careia Traian Basescu nu a fost niciodata inculpat in vreun dosar, ba dimpotriva i s-au inchis
dosarele.
Kovesi despre care Traian Basescu a spus ca e in stare sa-i aresteze pe cei care au pus-o pe functie.
Fiti atenti la declaratia lui Traian Basescu din ianuarie 2016: “
'Noi i-am arestat si pe cei care ne-au propus, si pe cei care
ne-au numit'. Asta nu am sa uit!"
Va pot spune un episod care m-a mahnit cumplit la doamna Kovesi intr-un interviu. Ii citesc interviurile cu atentie, ceea ce este mare lucru, asta inseamna ca o pretuiesc. M-a

mahnit o declaratie si m-am intrebat: care este mecanismul acestui om. Atunci am zis: atentie! puterea corupe si te imbolnaveste. A tinut sa sublinieze intr-o declaratie publica:

Asta e gandirea! Asta e planul! Sunt in stare de orice! Atentie Iohannis!
PS – Presedintele Romaniei ar putea sa isi faca un mare bine. Nu trebuie decat sa taie capetele binomului. Sa nu
o mai investeasca pe Kovesi si sa incheie sefia generalului Coldea de la SRI. Cred ca Romania ar avea numai de
castigat.
PPS - Toata nebunia creata in prezent de decizia CCR privind ilegalitatea interceptarilor efectuate de SRI in dosare
de drept comun este vina exclusiva a celor care au condus SRI. Stiau ca in legea de functionare a SRI acest
serviciu nu are dreptul sa intercepteze in dosare de coruptie. Le-au placut insa jucariile. Au intretinut joaca abuziva
cu marile parchete in pofida condamnarilor Romaniei la CEDO pentru incalcarea dreptului la viata privata si la un
proces echitabil. Jocul lor s-a numit "camp tactic", iar la DNA se dadea pretutindeni de stire ca toate dosarele sunt
facute "cu sprijinul SRI". Aceste comunicate de presa erau toate aprobate de Laura Kovesi, care se prezuma ca
trebuia sa cunoasca legea de functionare a SRI. Decizia CCR de acum nu a venit decat sa indrepte lucrurile, insa
vinovatii din SRI si DNA ar trebui trasi la raspundere. De ce SRI a efectuat interceptari in dosare de coruptie,
desi Legea 51/1990 si 14/1992 ii limita competentele doar la infractiuni de siguranta nationala? Cum de nu
l-a oprit DNA? Ba dimpotriva i-a fost complice?! Iata motive perfecte pentru Klaus Iohannis sa taie capetele
binomului
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