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MAREA FARSA NATIONALA – Video
de colectie. Traian Basescu a umilit-o
pe Codruta Kovesi pentru dosarul
„Revolutiei” si i-a trasat sarcini lui
Tiberiu Nitu: ”Au murit 1.600 de
oameni la Revolutie, iar voi inchideti
dosarul... Am avut o solicitare
speciala, care e o restanta din vremea
lui Kovesi”. Basescu a pretins ca este
preocupat de solutionarea dosarului
„Revolutiei”, dar in realitate a asistat
impasibil la musamalizarea crimelor
din 1989 (Video)
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O decizie strigatoare la cer a fost luata, vineri 23 octombrie 2015, de Parchetul General: procurorii militari au dispus clasarea dosarului „Revolutiei”, astfel
incat autorii crimelor din decembrie 2015 nu vor putea fi trasi la raspundere. Decizia vine dupa 25 de ani de la asasinatele din 1989, 25 de ani in care nimic
nu s-a facut in acest dosar pentru deconspirarea criminalilor din 1989. Asa-zisele anchete ale procurorilor efectuate in dosarul „Revolutiei” nu au
fost decat o farsa nationala. Nimeni nu a avut niciodata un interes sincer sa faca lumina in aceasta problema, musamalizarea fiind de fapt o
afacere transpartinica.
Unul dintre cei care au pretins in permamenta ca solutionarea dosarului „Revolutiei” reprezinta o prioritate a sa a fost ex-presedintele Romaniei, Traian
Basescu. Acesta a avut mai multe pozitii publice referitoare la aceasta tema si chiar a desfiintat-o, de fata cu jurnalistii, pe Laura Codruta Kovesi, pe
vremea in care actuala sefa DNA era Procurorul General al Romaniei, reprosandu-i ca nu da o solutie in dosarele „Revolutiei” si „Mineriadei”. Acelasi
Traian Basescu i-a trasat sarcini succesorului Codrutei Kovesi in functia de Procuror General al Romaniei, Tiberiu Nitu, dandu-i termen limita sa rezolve
dosarul.
In realitate insa, Traian Basescu nu a facut altceva decat sa asiste impasibil la musamalizarea dosarului „Revolutiei”, continuand linia predecesorului sau
Ion Iliescu. In cazul in care Traian Basescu era cu adevarat preocupat de solutionarea cauzei si observa ca Procurorii Generali ai Romaniei nu fac niciun
demers in acest sens avea la dispozitie parghii prin care sa intervina. Spre exemplu, Traian Basescu putea sa ceara CSM revocarea din functie a
Procurorilor Generali, fix pe acest motiv tinand de tergiversarea dosarului „Revolutiei”.
Basescu a desfiintat-o pe Kovesi cu presa de fata
Culmea este ca in continuare Traian Basescu se arata preocupat de aceasta problema. La scurt timp dupa anuntul PICCJ cu privire la clasarea dosarului
„Revolutiei”, Traian Basescu a transmis un mesaj pe Facebook: „Un adevar. Daca il suportati, voi, Dumnezeii dreptatii, luati-l”.
Postarea lui Traian Basescu era insotita si de un video. Este vorba despre filmarea despre care vorbeam mai sus, in care, in 2009, fostul presedinte o
cearta ca la scoala pe Laura Codruta Kovesi, la acea vreme Procuror General al Romaniei. Atunci, Basescu s-a comportat ca un veritabil sef al Codrutei
Kovesi, fiind un moment penibil pentru actuala sefa DNA.
Iata filmul si dialogul dintre cei doi:

“Basescu: Ce se intampla cu aceste dosare care s-au predat de la domnul general Voinea? Inteleg, s-a pensionat, a vrut, n-a vrut sa lucreze, nu mai stiu,
dar dati o speranta ca se va continua ancheta si va ajunge la un sfarsit.
Kovesi: Domnule presedinte, depinde ce intelegeti prin speranta. Deci, am spus ca vom solutiona cu celeritate, pentru ca 18 ani n-am avut solutii. Eu nu
pot sa va promit o solutie si nici nu pot sa indrept ceea ce 18 ani nu s-a lucrat.
Basescu: Doamna Procuror General...
Kovesi: Deci o sa dam o solutie cat de repede se poate.
Basescu: ...cred ca ati inteles foarte bine ce v-am spus. Si am o rugaminte: nu ma confundati cu un ziarist caruia ii faceti o declaratie. Vorbiti cu seful
statului care va spune asa: au murit 1.600 de oameni la Revolutie, iar voi inchideti dosarul. Aveti solutie sau nu? Au murit oameni la Mineriada din 13-15.
Ce vreti sa-mi spuneti, ca va impun o solutie? Va impune realitatea sa spuneti daca s-au impuscat singuri oamenii aia sau au fost impuscati de cineva. Nu
ma confundati cu ziaristi”.
Basescu i-a dat ultimatum lui Nitu si atat
Si in 2013, Traian Basescu se dadea preocupat de dosarul „Revolutiei”. Ne referim la episodul in care fostul presedinte i-a trasat sarcini Procurorului
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General al Romaniei, Tiberiu Nitu. In 15 mai 2013, cu ocazia semnarii decretului de numire a lui Nitu in fruntea Ministerului Public, Basescu a dezvaluit ca ia cerut acestuia sa rezolve o restanta de pe vremea Codrutei Kovesi, restanta ce privea clarificarea unor aspecte privind revolutia din 1989. Mai mult,
Basescu i-a dat si termen un an lui Nitu:
„O atentie deosebita am dat discutiei cu Procurorul General Nitu. Pentru Nitu am avut o solicitare speciala, care e o restanta din vremea lui Kovesi:
clarificarea macar a doua aspecte din Revolutie: cine a luat decizia politica si a cerut ministrului Apararii sa fie scoasa armata cu munitie de razboi
impotriva poporului. Sunt de acord ca e dificil sa stabilesti exact cine a tras, dar istoria are dreptul sa consemneze in ce cadru s-a decis ca la Revolutie sa
fie scoasa armata. E un raspuns pe care Nitu trebuie sa mi-l dea pana anul viitor. Doi, care e cadrul in care s-a luat decizia politica de a fi inarmate garzile
patriotice cu armament si munitie de razboi. Sunt doua decizii politice esentiale, care au generat peste 1000 de victime”.
A trecut anul, iar Basescu nu a avut nicio reactie...
*Cititi aici ordonanta PICCJ de clasare a dosarului „Revolutiei”
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