http://www.luju.ro/kovesi-sluga-la-binom-avocatul-dan-chitic-demasca-misiunea-laurei-kovesi-sl
ugarnicia-sa-abuzurile-si-abjectiile-pe-care-intruchiparea-slujirii-este-oricand-gata-sa-le-comitavor-fi-folosite-in-mod-brutal-de-noii-sai-stapani-la-implementarea-programului-ax

KOVESI, SLUGA LA BINOM – Avocatul
Dan Chitic demasca misiunea Laurei
Kovesi: “Slugarnicia sa, abuzurile si
abjectiile pe care 'intruchiparea Slujirii'
este oricand gata sa le comita vor fi
folosite in mod brutal de noii sai
stapani la implementarea programului
axiomatic al binomului franco-german:
Europa cu doua viteze... Numirea
Laurei Kovesi e piatra funerara asezata
peste sperantele noastre intr-o Europa
a democratiei, libertatilor si natiunilor”
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Abjectia, slugarnicia perfecta si disponibilitatea la orice ticalosie sunt singurele aspecte care au recomandat-o
pe Laura Kovesi (foto) pentru functia de procuror sef european. Asta pe langa cele 70 de dosare penale in care
este cercetata si cele doua in care are calitatea de inculpat si suspect. Este concluzia la care a ajuns cunoscutul
avocat Dan Chitic.
Intr-o analiza postata pe pagina sa de Facebook, vineri, 20 septembrie 2019, si intitulata "Epitaf pentru Europa",
Dan Chitic acuza ca numirea Laurei Kovesi la conducerea Parchetului European reprezinta o rasplata pentru anii in
care DNA, sub conducerea Lulutei, a distrus capitalul economic autohton si clasa politica romaneasca, protejand in
schimb marile corporatii care nu au fost deranjate pentru actele de coruptie comise. De altfel, avocatul subliniaza
ca obedienta Laurei Kovesi – despre care amintim ca a fost decorata de state straine – va fi folosita de noii sai
stapani pentru a implementa programul “Binomului franco-german” privind Europa cu doua viteze, program in care
Romania este condamnata la subdezvoltare si la statutul de colonie. In acest context, Dan Chitic atrage atentia ca
numirea Laurei Kovesi la conducerea Parchetului European nu reprezinta altceva decat piatra funerara asezata
peste sperantele intr-o Europa a democratiei, libertatilor si natiunilor, urmand sa avem o Europa a abuzului
institutiilor de forta, unde drepturile si libertatile vor deveni un lux.
Iata analiza avocatului Dan Chitic:
“Epitaf pentru Europa

Ieri, fiind prins cu inmormantarea unui prieten, a unui om bun, nu am apucat sa ma implic in inmormantarea unui
vis frumos ce s-a dovedit a fi o iluzie perfida: proiectul european.

Caci numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de Procuror sef european nu e nimic altceva decat piatra
funerara asezata peste sperantele noastre intr-o Europa a democratiei, a libertatilor si a natiunilor,
lespedea 'varuita pe a-afara' de sub care vin miasmele putregaiului moral si institutional al Statuluidedrept
- exportat acum la nivel european… Si de unde mijeste sinistru moroiul unei Europe a abuzului institutiilor
de forta, o Europa unde drepturile si libertatile vor deveni un lux pe care doar cei putini si 'corect politici' si
le vor permite.

Caci ce altceva in afara abjectiei si slugarniciei perfecte a recomandat-o pe Codruta Kovesi, acest
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procuroras cu grad de parchet pe langa tribunal, pentru inalta functie de Procuror sef in europa? Ce a
realizat ea odioasa-i cariera in afara protocoalelor cu serviciile secrete si a selectiei procurorilor gen Onea Portocala pentru 'diviziile de paraditori de elita' ale DNA-ului? Ce-o fi vazut Europa la Codruta daca dupa 15
ani de 'lupta impotriva coruptiei' Romania e inca atat de corupta incat nu poate intra in Schengen? Poate
faptul ca a distrus capitalul romanesc, ca a destructurat clasa politica bastinasa… sau ca a trimis in
judecata doar mituitii si nu mituitorii din marile corporatii colonizatoare?
Sau poate doar faptul ca Laura Codruta Kovesi a 'intruchipat Slujirea' - cum spunea nu demult un lingau
profesionist cu aere de intelectual.

'Slujirea' si disponibilitatea la orice ticalosie sunt singurele aspecte care se evidentieaza in CV-ul
proaspatului Procuror european pe langa cele 70 de dosare penale in care e cercetata si cele doua in care
are deja calitatea de suspect pentru abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. si asta pare a fi
suficient…

Slugarnicia sa, abuzurile si abjectiile pe care 'intruchiparea Slujirii' este oricand gata sa le comita vor fi
folosite in mod brutal de noii sai stapani la implementarea programului axiomatic al binomului francogerman: Europa cu doua viteze. Cum? Prin reducerea pana la 0 a fondurilor de coeziune destinate tarilor
mai putin dezvoltate din estul si sudul Europei? In felul acesta cei saraci vor ramane saraci… ba chiar si mai
saraci prin imposibilitatea aplicarii unor politici economice protectioniste, prin interdictia de a depasi
pragul de 3% de deficit bugetar, prin controlul total pe care tarile din vest il au asupra resurselor si
mijloacelor de productie (atatea cate mai sunt) din estul Europei. De azi e (si mai) clar ca suntem
condamnati la subdezvoltare. La statutul de colonie.

Dar ce mai conteaza cainarea noastra si prohodirea indelunga a sperantelor noastre apuse? De azi suntem
cetateni ai Statuluidedrept european, proiect cladit cu grija de binomul franco-german sub binecuvantarea
tacita a mai marelui nostru Partener Strategic - caci sa nu uitam ca, inainte de a fi Procurorul 'motorului
europei cu mai multe viteze', Codruta a fost si va ramane sluga deep-state-ului american.

In mod cert, numirea Codrutei Kovesi in aceasta deocamdata fantomatica functie europeana este un afront
adus Romaniei. Probabil ca singurul gest demn al Romaniei in acest moment ar fi retragerea din Tratatul
privind cooperarea consolidata… cel putin pe durata in care penala Laura Codruta Kovesi va avea vreo
funtie la nivel European.

Dar pentru asta trebuie sa fii demn si sa ai… curajul de a fi demn!”
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