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PACT PENTRU EXECUTIA ALINEI
BICA – Fosta sefa DIICOT ii acuza pe
capii „Binomului SRI-DNA”, generalul
Florian Coldea si Laura Kovesi, ca siau dat mana pentru arestarea sa:
„Banuiesc ca au fost impreuna.
Perceptia mea este ca a fost o decizie
comuna... Mare parte din lucrurile care
au fost puse pe hartie cand s-a mers
sa se ia avizul CSM erau extrase din
notele unui anumit serviciu. Deci, au
fost impreuna”
Scris de George TARATA | Data: 15.07.2016 14:41
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Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a facut noi dezvaluiri bomba despre executia sa extrem de rapida, care a imbracat
forma a trei dosare construite de DNA, dar care incep sa se destrame la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Invitata
in premiera, joi seara 14 iulie 2016, la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3, Bica le-a acuzat pe capeteniile
„Binomului SRI-DNA”, generalul Florian Coldea (foto stanga) si Laura Kovesi (foto dreapta), ca si-au dat mana
si au lucrat impreuna la arestarea sa. In acest sens, Bica a dezvaluit ca inclusiv in argumentele invocate de DNA la
CSM in vederea acordarii avizului pentru arestare preventiva se regaseau note ale Serviciului Roman de Informatii.
Alina Bica a explicat ca a avut o relatie defectuoasa cu generalul SRI Florian Coldea si, de asemenea, a confirmat
antipatia pe care sefa DNA Laura Kovesi ar avea-o fata de ea. De altfel, intrebata fiind despre avalansa de
axcuzatii lansate impotriva sa de parchetul anticoruptie, fosta sefa a DIICOT a precizat ca o posibila cauza poate fi
chiar antipatia sefei DNA Laura Kovesi. Mai mult, Alina Bica nu exclude nici o vendeta personala, avand in vedere
ca, in perioada in care lucra la DIICOT, i-a fost repartizat un dosar privind compania Transgaz, companie unde
fratele Laurei Kovesi, Sergiu Lascu, a detinut o functie de director (click aici pentru a citi detalii despre dosarul
Transgaz).

Iata un fragment din dialogul dintre Mihai Gadea si Alina Bica, privind relatia dintre fosta sefa DIICOT si
sefa DNA Laura Kovesi:

„Am stat nopti si m-am gandit, sunt mai multe ipoteze. Ar putea sa fie povestea pe care Luju a exprimat-o la un
moment dat in legatura cu un anumit dosar, a fost un articol.

Care?

Cel cu Transgaz.

La ce se refera acel dosar?

2/6

E in investigatie, chiar nu pot sa discut. S-a lucrat acolo, ar fi pacat. Ar putea sa fie antipatia doamnei procuror
sef in ceea ce ma priveste.

E o antipatie?

E putin spus.

Va uraste?

Nu stiu daca e ura...

Aveti elemente in sensul acesta. Adica daca exista o relatie de dusmanie, cred ca acest lucru poate fi
invocat chiar in fata instantelor?

Nu e cazul, pentru ca eu in instanta ma judec pe probe. Eu nu am adus cancanul in dosarele mele.

Dar exista acest cancan?

Evident ca exista. Eu am plecat la Ministerul Justitiei, in 2009, nu de bine. Atunci am avut noroc.

Doamna Bica, sunteti intr-o emisiune la care, la aceasta ora, se uita multi oameni. Ori spuneti, ori nu
spuneti. Ce e asta ma antipatizeaza, ce inseamna asta? Pentru ca mie mi se pare ca oamenii merita sa afle.
Ce inseamna asta?

Sa spunem ca avem viziuni diferite si abordari diferite in legatura cu modul in care ar trebui gestionate o serie de
lucruri sau trebuiau gestionate, cel putin pana in 2009 cand am plecat la Ministerul Justitiei, anumite lucruri legate
de o zona de competenta de care eu m-am ocupat.

Exista o tensiune evidenta intre dumneavoastra si doamna Kovesi?

Era mai mult decat o tensiune evidenta. Ciprian Nastasiu imi era coleg de birou, doamna Angela Ciurea imi era
prietena foarte buna... Ma rog, a fost o situatie mai aparte. Coroborat cu faptul ca la vremea respectiva conduceam
delegatia Romaniei la Comitetul Moneyval am avut un diferent de abordare pe o anumita zona de politica publica,
destul de pronuntat. Eu am avut nefericita inspiratie sa reactionez public in fata colegilor fata de doamna, in
fine, a fost o situatie care s-a acutizat in timp.

Ati contrazis-o in public?
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Da... A fost mai mult. S-au acutizat lucrurile, eu am considerat ca e cazul sa plec, am plecat o perioada, am crezut
ca timpul mai sterge, n-a sters. Sau ar mai fi si o a treia ipoteza, faptul ca nu m-am potrivit foarte bine in
sistem.

Doamna Bica, am o intrebare directa. Acum am inteles la ce faceti referire cu dosarul Transgaz.
Dumneavoastra ati facut un dosar care il investiga pe fratele doamnei Kovesi, care era angajat la
Transgaz?

Nu, l-am primit, nu l-am facut eu. Mi-a fost repartizat.

Exista acest dosar?

Exista cand am plecat eu.

Acum credeti ca mai exista?

Da, eu cred ca da”.

Iata un fragment din dialogul purtat de Mircea Badea si Alina Bica privind posibila conlucrare dintre
generalul Florian Coldea si Laura Kovesi pentru executia fostei sefe DIICOT:

„Cred ca ar fi cazul, daca tot ati aparut la televizor in seara asta, sa detaliati un pic relatia cu doamna Laura
Codruta Kovesi. Si in ce fel antipatia pe care v-o poarta doamna Kovesi a avut o pondere in dosarele care
vi s-au instrumentat.

Relatia mea cu doamna Kovesi a fost o relatie intre o persoana cu un anumit grad de autoapreciere, daca pot sa o
numesc asa, asta eram eu, o persoana care incepand cu anul 2005 a discutat, a negociat, a reprezentat Romania
la Comisia Europeana, a decis pe Directive, a decis pe legislatie, si care a impus un anumit gen de abordare pe
partea de politica publica, si doamna Kovesi, care a venit Procuror General in anul 2006 si care a incercat sa
schimbe anumite lucruri fara sa inteleaga foarte bine anumite notiuni, anumite aspecte care tineau de o
zona foarte tehnica. Si plecand de la acest lucru, eu nefiind o persoana extrem de diplomata, m-am trezit in
spatiul public, in sedinte, ori de cate ori am avut ocazia, in loc sa prezint lucrurile intr-o maniera diplomata, le-am
prezentat intr-o cu totul alta maniera. Lucrurile s-au deteriorat, coroborate si cu alte aspecte de investigatie
pe care nu vreau sa le comentez, am ajuns la un moment dat ca a trebuit sa ma detasez din Ministerul
Public in Ministerul Justitiei, daca mai doream sa lucrez.

Din ce ne spuneti dumneavoastra, descrieti un comportament discretionar al doamnei Laura Codruta
Kovesi.

Vi l-a descris si doamna Ciurea, cred.
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Da, dar eu acum vorbesc cu dumneavoastra, caci pe doamna Ciurea am citat-o de 100 de mii de ori.

Si eu confirm.

Deci, dumneavoastra confirmati ca doamna Kovesi conduce institutia intr-un mod discretionar.

E perceptia mea personala.

(...)

Cum ati descrie relatia dumneavoastra cu generalul Florian Coldea de la SRI?

Caut o metafora, pentru ca termenul de foarte proasta nu e suficient de cuprinzator. E defectuoasa.

Defectuoasa, tot asa pe plan personal, de antipatie, sau din punct de vedere institutional? In ce fel?

De abordare institutionala.

Cumva aceasta relatie defectuoasa de abordare institutionala poate fi pusa in parametrii incalcarii legii?

Nu sunt eu in masura sa apreciez. Dar, daca voi fi chemata sa ofer explicatii sau sa dau declaratii, voi merge si imi
voi spune punctul de vedere.

Dumneavoastra v-ati simtit arestata si de domnul Coldea sau doar de doamna Kovesi?

Banuiesc ca se bucura de sprijinul serviciului. Deci, banuiesc ca au fost impreuna.

Eu va intreb care este perceptia dumneavoastra?

Perceptia mea este ca a fost o decizie comuna.

Adina Anghelescu-Stancu: De ce?
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Pentru ca mare parte din lucrurile care au fost puse pe hartie cand s-a mers sa se ia avizul CSM erau
extrase din notele unui anumit serviciu.

Adina Anghelescu-Stancu: Adica ale SRI?

Da. Deci, au fost impreuna”.
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