NE-A MINTIT CA PE ULTIMII OAMENI – Sefa DNA a fost deconspirata. PICCJ confirma ca Laura Kovesi a fost
acasa la vicepremierul Oprea in noaptea alegerilor din 2009, alaturi de sefii SRI George Maior si Florian
Coldea. In 2014, Kovesi dezinforma ca nu se vede cu politicieni in timpul ei liber, pe motiv ca ar fi o
incompatibilitate cu statutul de magistrat. De asta nu a vrut sa trimita Lazar dosarul “Sufrageria lui Oprea” in
Parlament? Kovesi trebuie sa isi dea demisia de urgenta (Video)

Scris de George TARATA

A aparut documentul care o ingroapa definitiv pe sefa DNA
Laura Kovesi. Documentul care arata ca Laura Kovesi i-a mintit in ultimul hal pe romani, in ultimii ani, cand
a sustinut ca ea nu se vede cu politicieni in timpul ei liber. Realitatea este cu totul si cu totul alta: sefa DNA
s-a vazut cu politicieni in timpul ei liber. Iar acest lucru a fost scos la iveala, culmea, chiar de Parchetul
General condus de Augustin Lazar.
Jurnalistul Mihai Gadea a prezentat, marti seara 27 septembrie 2017, la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3, un
document bomba care ar trebui sa duca de urgenta, credem noi, la demisia Laurei Kovesi sau la demiterea
acesteia. Este vorba despre ordonanta de clasare a dosarului cunoscut sub denumirea “Sufrageria lui Oprea”,
cauza deschisa dupa dezvaluirile ziaristului Dan Andronic, cel care a relatat ca in noaptea celui de-al doilea tur al
alegerilor din 2009 a participat la o intalnire in casa vicepremierului Gabriel Oprea, ocazie cu care a vazut-o pe
actuala sefa DNA Laura Kovesi, pe atunci Procuror General al Romaniei. A fost un eveniment la care au participat
si sefii SRI de atunci, George Maior si Florian Coldea. Dupa aparitia pe piata a acestor informatii, Laura Kovesi a
refuzat sa spuna daca a fost sau nu acasa la Gabriel Oprea, in pofida tuturor insistentelor, chiar si a celor venite
din partea comisiei parlamentare de ancheta care a investigat posibila fraudare a alegerilor din 2009.
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Raspunsul la intrebarea daca Laura Kovesi a fost sau nu acasa a venit insa de la Parchetul General. Si raspunsul
este cel pe care toata lumea il intuia: Laura Kovesi a fost in casa lui Gabriel Oprea in noaptea alegerilor din
2009. Prezenta sefei DNA in locuinta fostului vicepremier este confirmata in ordonanta din 20 iunie 2017,
prin care procurorul Ioan Sandru de la Sectia de urmarire penala si criminalistica din PICCJ a dispus
clasarea dosarului “Sufrageria lui Oprea” (vezi facsimil).

Iata ce se precizeaza in ordonanta procurorului Ioan Sandru:
“Probele testimoniale administrate in cursul urmaririi penale au relevat, in mod indubitabil, ca persoanele
prezente in seara zilei de 6 decembrie 2009 la locuinta martorului Oprea Gabriel, respectiv George Maior,
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Vasile Dancu, Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi, Ontanu Neculai si Iordanescu Anghel au participat la
un eveniment de natura privata, la invitatia acestuia, nefiind initiata nicio operatiune de fraudare/viciere a
rezultatelor alegerilor prezidentiale”.
Kovesi s-a ingropat cu propriile declaratii
Asadar, Laura Kovesi a participat la o intalnire privata, in casa unui politician, alaturi de alti politicieni. Ne arata cat
se poate de clar PICCJ. De ce a refuzat sa spuna insa sefa DNA daca a fost sau nu acasa la Gabriel Oprea? Este
simplu: daca ar fi recunoscut ca a fost in casa lui Gabriel Oprea, practic sefa DNA ar fi recunoscut ca ne-a
mintit ca pe ultimii oameni. Asta intrucat, in 2014, dupa aparitia pozelor cu Alina Bica si Elena Udrea la
Paris, Kovesi sustinea ca nu are intalniri private cu politicieni si ca asemenea lucruri reprezinta o
incompatibilitate cu statutul de magistrat.
Iata mai jos declaratia acordata de sefa DNA pentru oficiosul ziare.com, in 2014:
“Niciodata nu ma vad cu politicieni, cel putin in timpul liber. Uneori, datorita atributiilor de serviciu, trebuie
sa interactionez, dar doar la intalniri institutionale si la activitati institutionale. In timpul liber nu ma vad cu
politicieni si nu ma intalnesc cu ei. Consider ca este o incompatibilitate cu statutul de magistrat si avand in
vedere calitatea mea de procuror in Directia Nationala Anticoruptie cred ca ar fi total nepotrivit sa ma vad
cu politicieni in timpul liber”.
Avand in vedere lucrurile constatate de PICCJ, concluzia care se poate trage, in opinia noastra, este urmatoarea:
Laura Kovesi trebuie sa demisioneze de urgenta, dupa ce a indus in eroare opinia publica, sustinand ca nu se
vedea in timpul ei liber cu politicieni, desi realitatea era cu totul alta, dupa cum a stabilit Parchetul General care a
dezvaluit ca sefa DNA s-a aflat in casa lui Gabriel Oprea, la un eveniment privat, alaturi de alti politicieni. Nu in
ultimul rand, asa cum insasi Laura Kovesi ne-a explicat, prezenta ei in casa lui Gabriel Oprea reprezinta o
incompatibilitate cu statutul de magistrat.
Si in final, o intrebare: de asta nu a vrut Procurorul General Augustin Lazar sa trimita dosarul "Sufrageria lui Oprea"
la comisia parlamentara de ancheta? Pentru a nu se afla ca Laura Kovesi a fost in casa lui Gabriel Oprea?
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