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LACRIMILE SUFRAGERISTEI – Dupa
ce s-a smiorcait ca “o mama ramane
sa astepte” pentru moartea politistului
Gigina, din cauza ca Senatul nu i-a
ridicat imunitatea lui Gabriel Oprea, au
trecut doi ani si mama a facut plangere
impotriva DNA pentru tergiversarea
anchetei. Kovesi a promis ca pana la
finele lui 2017 dosarul va fi finalizat,
dar nu s-a intamplat nimic.
Sufragerista a cazut la pace cu Oprea?
(Video)
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Continua demascarile sefei DNA Laura Kovesi. Va amintiti iesirea “emotionanta” a Laurei Kovesi, din septembrie
2016, in care o plangea pe mama politistului Bogdan Gigina, acuzand ca Senatul Romaniei nu a dat aviz pentru
inceperea urmaririi penale pentru ucidere din culpa, astfel incat ancheta DNA va fi blocata? “O mama ramane sa
astepte”, spunea atunci Laura Kovesi. Naivii care au crezut in lacrimile Laurei Kovesi pot vedea astazi care
este realitatea. “Mama” plansa de Kovesi a facut plangere impotriva DNA pentru tergiversarea dosarului.

Astfel, parintii politistului Bogdan Gigina, decedat dupa ce a cazut intr-o groapa cu motocilceta in timp ce se afla in
coloana oficiala a fostului vicepremier Gabriel Oprea, au formulat la Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere
pentru durata indelungata de solutionare a dosarului privind moartea fiului lor. Plangerea urmeaza sa fie discutata
de instanta suprema in 1 februarie 2018.

Actiunea parintilor are loc la aproximativ trei ani de la momentul in care Bogdan Gigina a decedat si la aproximativ
doi ani de la momentul in care DNA a inceput ancheta in acest caz, vizat fiind Gabriel Oprea. Au fost ani in care
procurorii DNA au “lucrat” in dosar, fara sa il finalizeze insa. Ani in care Laura Kovesi a iesit public pentru
a o plange pe mama lui Bogdan Gigina, acuzand parlamentarii ca blocheaza ancheta.
Smiorcaiala Lulutei

Spre exemplu, in septembrie 2016, DNA a cerut aviz pentru inceperea urmaririi penale fata de Gabriel Oprea
pentru ucidere din culpa. Cererea a fost respinsa de Senatul Romaniei, iar imediat Laura Kovesi, gatuita de emotii,
a sustinut ca din cauza parlamentarilor Oprea nu va mai putea fi tras la raspundere, iar “o mama ramane sa
astepte”:

“Este un vot politic care blocheaza justitia. In urma acestui vot DNA nu mai poate sa stabileasca raspunderea
penala a lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpa. Deci, o mama ramane sa astepte” (video 1).
Minciuna lui Kovesi
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Peste cateva luni, Gabriel Oprea si-a incheiat mandatul de senator, astfel ca in 7 decembrie 2016, DNA a anuntat:

“Ca urmare a indeplinirii cerintelor legale si constitutionale referitoare la efectuarea urmaririi penale fata de
persoane care au detinut o functie ministeriala la data faptelor, respectiv obtinerea avizului favorabil din partea
Presedintelui Romaniei, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au
dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul:

OPREA GABRIEL, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne,
pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa”.

Ne-am fi asteptat ca in aceste conditii, DNA neavand nicio problema sa il traga la raspundere pe Gabriel
Oprea, parchetul anticoruptie sa finalizeze dosarul in timpul cel mai scurt. Ei bine, nu s-a intamplat asa.
Lunile s-au scurs, dosarul a ramas “in lucru” la DNA.

Si nu e doar atat. Anul trecut, in octombrie 2017, Laura Kovesi a avut o noua iesire legata de cazul Gigina, intr-un
interviu acordat unei publicatii tefelisto-#rezistenta. Cu acea ocazie, sefa DNA a dat asigurari ca dosarul va fi
finalizat pana la sfarsitul anului: “Suntem in curs de finalizare, nu as putea sa estimez un termen in ceea ce
priveste solutia, nu pot sa spun nici ce solutie va fi, pentru ca aceasta va fi decisa de procurorul de caz, dar cu
siguranta, pana la sfarsitul acestui an, dosarul va fi solutionat“ (video 2).
Sa fi cazut la pace sufragerista cu Gabriel Oprea?

Asadar, avand in vedere toate acestea, parintii politistului Bogdan Gigina, prin avocatul Daniel Ionascu, au decis sa
se planga la ICCJ pentru durata prea mare de instrumentare a dosarului. La scurt timp dupa aflarea stirii privind
actiunea parintilor lui Gigina, au venit si justificarile DNA. Iar parchetul lui Kovesi a transmis ca, atentie, dosarul
este in lucru. Adica este in lucru asa cum e de vreo doi ani:

“Cu referire la cauza ce vizeaza clarificarea imprejurarilor care au contribuit la producerea accidentului rutier ce a
determinat decesul victimei Gigina Bogdan-Cosmin, cauza mediatizata prin comunicatul din 1472/VIII/3 din 7
decembrie 2016, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:

Dupa inregistrarea dosarului la DNA s-au realizat urmatoarele activitati:

-au fost inculpate doua persoane fizice si o persoana juridica (OPREA GABRIEL, la data faptelor viceprim-ministru
pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, persoana juridica SC GENERAL MPM IMPEX S.R.L. Si
MAZILU PETRE, administrator al firmei mentionate);

-s-a dispus si efectuat expertiza tehnica cu privire la autovehiculul implicat in accident;

-s-a dispus si efectuat expertiza cu privire la dinamica accidentului;
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-au fost identificate si audiate, in calitate de martori, peste 60 de persoane (o parte dintre acestia fiind propusi de
partile din cauza);

-ca urmare a audierii unor martori, partile au facut, in mod repetat, cereri de audiere a altor persoane;

-s-a cerut declasificarea, de catre cinci institutii publice, a unor documente care au legatura cu cauza, clasificate ca
secret de stat sau secret de serviciu;

-declasificarea acestor documente s-a realizat, partial, abia in decembrie 2017 si in ianuarie 2018.

In prezent, in cauza sunt in curs de desfasurare acte de urmarire penala”.

Daca raspunsul DNA este sau nu credibil, va lasam pe dumneavoastra sa spuneti. Noi ne intrebam daca nu
cumva tergiversarea acestui dosar are vreo legatura cu relatia dintre fostul vicepremier Gabriel Oprea si
sefa DNA Laura Kovesi. Caci, asa cum PICCJ-ul condus de Augustin Lazar si “partenera de nadejde a
DNA” Livia Stanciu au confirmat, Laura Kovesi s-a aflat in sufrageria lui Gabriel Oprea in noaptea alegerilor
prezidentiale din decembrie 2009. Alaturi de sefii SRI de la acea vreme, George Maior si Florian Coldea
(foto). Sa fi cazut la pace oare Laura Kovesi cu Gabriel Oprea?
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