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PACT PENTRU INLATURAREA MONEI PIVNICERU - Presedintele PNL Crin Antonescu acuza ca judecatoarea
Mona Pivniceru a fost inlaturata de la Ministerul Justitiei in urma unei intelegeri dintre Ponta si Basescu:
“Pactul pe care l-a facut cu Traian Basescu, dand-o la o parte pe Mona Pivnicieru, singurul ministru
independent al Justitiei, a insemnat un partaj de influenta asupra Justitiei”
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Presedintele Senatului Crin Antonescu ofera o posibila explicatie pentru inlaturarea judecatoarei Mona Pivniceru (foto) de la conducerea Ministerului Justitiei. Liderul PNL l-a acuzat pe premierul Victor Ponta joi, 27 februarie 2014, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ploiesti, ca a contribuit la indepartarea Monei Pivniceru, in prezent judecatoare la CCR, din fruntea Ministerului Justitiei.
Antonescu a explicat ca totul s-a intamplat in urma pactului pe care Ponta l-a facut cu Basescu. In opinia presedintelui PNL, ceea ce s-a intamplat in cazul Monei Pivniceru a reprezentat “un partaj de influenta asupra Justitiei”: “Pactul pe care l-a facut cu Traian Basescu, dand-o la o parte pe Mona Pivnicieru, singurul ministru independent al Justitiei pe care noi liberalii l-am adus, a insemnat asta, a insemnat
un partaj de influenta asupra Justitiei”.
Antonescu: “Procurorii sunt pusi de partenerul meu de guvernare”
Crin Antonescu a tinut sa precizeze totodata ca nu el este responsabil pentru activitatea marilor parchete, intrucat Ponta a fost cel care a numit procurorii in functiile de conducere: “Nu mai am de ce sa mai fac scandal pentru ca procurorii sunt pusi de partenerul meu de guvernare, daca nu e ceva in ordine in activitatea acestor institutii, atunci cei nemultumiti sa discute cu domnul Ponta si cu domnul Basescu”.
Nu in ultimul rand, liderul liberal sustine ca l-a avertizat pe premierul Victor Ponta asupra deciziilor gresite luate in ceea ce priveste Justitia. Antonescu a declarat ca intelegerea cu prim-ministrul a fost de a scoate Justitia de sub influenta lui Basescu, nu de a pune mana pe ea: “In momentul in care pactul de coabitare, numirea de procurori, Ministrul de Justitie, lucruri pe care noi ne batuseram foarte mult, pentru care noi
ceruseram increderea oamenilor au luat-o intr-o directie foarte gresita, si eu i-am spus totdeauna lui Victor Ponta si el stia ca noi ne-am angajat sa facem justitie independenta, adica sa scoatem Justitia de sub influenta lui Basescu atat cat era ea, nu sa punem noi mana”.
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