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NETARMURITA PRETUIRE - Desi in cazul lui Horia Roman Patapievici, a aratat ca se poate opune unui ordin
de decorare, premierul Victor Ponta a semnat decretul prin care presedintele Traian Basescu i-a acordat Laurei
Codruta Kovesi, "Steaua Romaniei": "In semn de inalta apreciere a meritelor deosebite in indeplinirea actului
de justitie... se confera Ordinul National 'Steaua Romaniei' doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror general al
PICCJ" (Decretul)
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Prim-ministrul Victor Ponta, cel care, in urma cu patru luni, se opunea vehement contrasemnarii decretului prezidential pentru decorarea fostei conduceri a Institutului Cultural Roman, si-a pus fara ezitare semnatura pe ordinul prin care presedintele Traian Basescu i-a conferit Laurei Codruta Kovesi, la incheierea mandatului de procuror general al Romaniei al acesteia, Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler.
Lumeajustitiei.ro va prezinta in premiera documentul in care semnaturile lui Traian Basescu si Victor Ponta s-au intersectat in semn de recunostinta "pentru activitatea desfasurata timp de 6 ani la conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si pentru meritele deosebite in indeplinirea actului de justitie in Romania" ale actualei sefe a DNA.
Aspect extrem de interesant, decretul pentru decorarea Laurei Codruta Kovesi este datat 2 octombrie 2012, intr-o perioada extrem de tensionata politic, plasata imediat dupa referendumul pentru demiterea lui Traian Basescu si cu putin timp inainte de controversatul pact de coabitare dintre presedinte si premier.
Practic, decizia lui Ponta de a semna decretul de decorare a Codrutei Kovesi intareste speculatiile conform carora opozitia acestuia fata de actuala sefa a DNA si acuzatiile lansate in trecut la adresa acesteia ca ar executa ordinele lui Basescu ar fi fost de fapt doar simple declaratii politice. Totodata, trebuie sa ne amintim ca la aproximativ opt luni de la momentul decorarii, Ponta a nominalizat-o pe Kovesi pentru functia de procuror sef al
DNA, decizie pentru care premierul este criticat si in prezent. Asadar, avand in vedere toate aceste aspecte, ne putem intreba: a nominalizat-o Ponta pe Kovesi la DNA din suflet, camufland apoi hotararea in pactul de coabitare incheiat cu Traian Basescu?
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Iata Decretul pentru decorarea lui Kovesi (vezi facsimil):
"Decret privind conferirea Ordinului National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler
In temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. a) si ale art. 11 din Legea nr. 29/200 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
in semn de inalta apreciere a meritelor deosebite in indeplinirea actului de justitie in Romania,
PRESEDINTELE ROMANIEI decreteaza:
Articol unic - Se confera Ordinul National 'Steaua Romaniei' in grad de Cavaler doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
PRESEDINTELE ROMANIEI Traian Basescu
In temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, contrasemnam acest decret
PRIM-MINISTRU Victor-Viorel Ponta
Bucuresti, 2 octombrie 2012"
In cazul lui Horia Roman Patapievici, Victor Ponta a putut sa refuze contrasemnarea decretului pentru decorare
Acelasi Victor Ponta, care, cel putin in spatiul public, nu a manifestat nicio obiectie in cazul decorarii Laurei Codruta Kovesi "pentru meritele deosebite in indeplinirea actului de justitie", a demonstrat ca se poate opune decorarii unei persoane despre care se afirma ca ar fi apropiata sau in slujba lui Traian Basescu. Ponta a refuzat sa contrasemneze, in luna mai a acestui an, decretul pentru decorarea fostei conduceri a Institutului Cultural
Roman. Premierul si-a motivat atunci refuzul de a-si pune semnatura pe decretele pentru decorarea lui Horia Roman Patapievici, Mircea Mihaies, Tania Radu si Dan Croitoru, invocand un raport al Curtii de Conturi a Romaniei, care arata ca in mandatul lui Horia Roman Patapievici la sefia ICR, "banii s-au cheltuit incorect". Totodata, Victor Ponta i-a acuzat pe cei nominalizati ca "au exprimat pozitii contrare intereselor Romaniei",
principalul vizat fiind Mircea Mihaies, pe care prim-ministrul l-a denumit "un fascist batran":
"Am doua rezerve. Prima rezerva este legata de faptul ca, in baza raportului Curtii de Conturi care a fost transmis mai departe catre toate institutiile competente, conducerea de atunci a ICR, asa spune Curtea de Conturi, nu spun eu, a folosit in mod gresit o multime de fonduri publice, deci sa-i decoram pe cei care au cheltuit prost banii publici sau chiar au deturnat mi se pare un lucru gresit. Si, in al doilea
rand, erau acolo persoane care au facut deseori declaratii si au exprimat opinii anti-romanesti, chiar fasciste, nu exagerez, pentru ca daca va uitati la domnul, e un domn Mihaies, dansul e de extrema dreapta, e un fascist batran asa, ca nu credeam ca mai exista neonazisti in Europa, uite, exista si in Romania. Or, eu nu pot sa contrasemnez decorarea unor indivizi care, pe de o parte, repet, au gestionat gresit
bani publici si, pe de alta parte, exprima pozitii impotriva Romaniei. Daca domnul presedinte Basescu doreste sa-i decoreze, sa o faca, dar nu cu semnatura mea".
Reactia presedintelui Traian Basescu
Ulterior, presedintele Traian Basescu a iesit public pentru a critica refuzul premierului Victor Ponta de a contrasemna decretul pentru decorarea lui Horia Roman Patapievici si a altor personalitati din fosta conducere a Institutului Cultural Roman: "As vrea sa am cateva reactii la ultimele intamplari din spatiul public si prima, pentru ca nu am explicat-o in niciun fel, este cea legata de intentia de a decora fosta conducere a ICR. In
primul rand, vreau sa le multumesc inca o data pentru calitatea muncii pe care au desfasurat-o la conducerea ICR, si ma refer, in primul rand, la domnul Horia Roman-Patapievici, la Mircea Mihaies, la Tania Radu si la Dan Croitoru. Au fost oameni care in perioada in care s-au aflat la conducerea ICR au ridicat ICR la un nivel pe care nu l-a atins niciodata pana la momentul in care domniile lor au condus
aceasta institutie. Mai mult decat atat, in stilul mostenit, Victor Ponta a utilizat maciuca pe care o are la indemana, Corpul de control, pentru a incerca sa discrediteze acesti oameni si a-si motiva decizia abuziva de a-i schimba din functie. Eu le spun romanilor ca toate afirmatiile legate de neregulile financiare de la ICR sunt minciuni, dar ele sunt un mod de guvernare pentru Victor Ponta si pentru cei care se
afla astazi la Palatul Victoria".
A doua zi dupa aceasta declaratie, la 9 mai 2014, presedintele Traian Basescu l-a decorat pe fostul sef al Institutului Cultural Roman, Horia Roman Patapievici, cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Cavaler, "in semn de inalta apreciere pentru contributia avuta in domeniul istoriei ideilor, pentru talentul si originalitatea dovedite in cercetarea marilor teme ale culturii contemporane, contribuind pe aceasta cale la animarea
vietii intelectuale romanesti si la promovarea libertatii de gandire si exprimare in acord cu principiile democratiei".
Foto: Agerpres

*Cititi aici decretul contrasemnat de premierul Victor Ponta prin care presedintele Traian Basescu i-a conferit Laurei Codruta Kovesi, Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler
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