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SA O VADA TOTI AMBASADORII - In cazul adversarilor lui Traian Basescu, sefa DNA Laura Kovesi se plangea
pe la televiziuni ca dosarele acestora risca sa se prescrie: “Nu este normal sa asteptam ca faptele care sunt
cercetate anumite persoane sa se prescrie!”. In cazul celor 1000 de morti din decembrie '89, asasinate
prescrise dupa 25 ani de musamalizari criminale, Kovesi, care a fost 9 ani Procuror General si 3 ani sefa la
DNA nu a miscat un deget (Video)
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Lumeajustitiei.ro va prezinta dovada suprema ca Laura Kovesi (foto 1) nu este persoana potrivita sa detina o
inalta functie de conducere in PICCJ, intrucat ea este cea care a fost peste 6 ani Procuror General al Romaniei si
aproape 3 ani sefa la DNA si nu a facut nimic pentru a preveni prescrierea Dosarelor Revolutiei - uriasa tragedie
nationala in care este vorba de peste 1000 de asasinate, peste 5000 de raniti si importante pagube materiale
aduse familiilor celor ucisi si nu numai. Si asta dupa ce, in 2009, Kovesi a fost procurorul care a infirmat
singura incepere a urmaririi penale dispusa vreodata in mega dosarul 97/P/1990 impotriva asasinilor
Eroilor Revolutiei care s-au jertfit pentru ca azi sa traim intr-o Romanie libera de comunism.
In orice stat civilizat, opinam ca dupa anuntarea prescrierii Dosarelor Revolutiei ca urmare a nelucrarii dosarelor
vreme de 25 ani – si atentie urmeaza sa se anunte in curand si prescrierea Dosarelor Mineriadelor – sefii marilor
parchete ar fi fost destituiti, iar procurorii responsabili ar deveni tinta unor dosare penale pentru favorizarea
infractorilor. La noi aceste personaje, numite eminamente politic, dau lectii parlamentarilor, guvernantilor si
judecatorilori.
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Cum mai poate sta Laura Kovesi in fruntea vreunui mare parchet cand ea este cea care in anul 2009 a
infirmat solutiile de incepere a urmaririi penale dispuse de procurorul militar, generalul Dan Voinea,
impotriva a zeci de persoane, iar apoi, in pofida angajamenteleor luate in fata Presedintelui Romaniei,
aceeasi Kovesi nu a luat masuri eficiente pentru finalizarea acestor dosare, dupa care, cand s-a anuntat
prescrierea acestor dosare, nu doar ca nu a luat nicio pozitie publica de condamnare a unei asemenea
crime judiciare, dar nici nu a catadicsit sa anunte ca vinovatii de musamalizarea acestor dosare vor fi
cercetati penal?!
Cum isi mai permit anumite ambasade, ONG-uri si politicieni aiuriti sa sustina ca Laura Kovesi e singurul procuror
in stare sa conduca anticoruptia, cand aceasta nu a fost in stare sa ia masuri in cele doua mandate de Procuror
General (peste 6 ani) sa se dea o solutie in Dosarele Revolutiei si Mineriadelor? Iar ca sefa a DNA nu ia masuri sa
se deschida dosare procurorilor vinovati de musamalizare! De ce nu isi da demisia Laura Kovesi din functie in
raport de aceste realitati?
2014 – Kovesi tuna si fulgera ca Dosarul ICA al lui Dan Voiculescu risca sa se prescrie
Numita in functia de Procuror General al Romaniei in 2006, ca urmare a unei selectii politice si impotriva vointei
CSM care nu i-a dat aviz pentru inalta functie, actuala sefa a DNA Laura Kovesi se arata prin 2014 foarte revoltata
in declaratiile date unor televiziuni ca dosarul adversarului lui Traian Basescu – Dan Voiculescu (initiatorul actiunii
de suspendare a presedintelui) ar fi riscat sa se prescrie: “Nu este normal ca un dosar care este pe rolul unei
instante judecatoresti de sase ani de zile si in care s-au facut multe investigatii, in care statul roman a
investit foarte multi bani cu ocazia acestor investigatii, sa nu se finalizeze cu o hotarare, indiferent ca ea
este de condamnare sau de achitare. Nu este normal sa asteptam ca faptele care sunt cercetate anumite
persoane sa se prescrie!”
Urmariti inregistrarea video ca sa vedeti cat de indignata se arata Laura Kovesi cand era vorba de inamicul lui
Traian Basescu, a carui dosar se judeca prea lent, in opinia ei:

2015 – Kovesi a tacut cand Dosarele Revolutiei s-au prescris gratie coruptiei unor procurori
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Evident, dupa ce a fost tinta unor reprosuri in 2009 din partea lui Traian Basescu, care i-a reprosat inca din primul
mandat ca nu finalizeaza Dosarelele Revolutiei, in toamna anului 2015, cand s-a anuntat ca Dosarele din
Decembrie 1989 s-au prescris ca urmare a scurgerii a mai mult de 25 ani de la savarsirea crimelor, Laura Kovesi
nu a mai iesit public sa ia pozitie de condamnare a acestei favorizari judiciare savarsite de procurori indolenti si
corupti. Si nici nu a dispus sa se ancheteze cine sunt procurorii vinovati de musamalizarea acestor dosare si
favorizarea asasinilor pentru ca respectivii sa fie trasi la raspundere. Sa fie si din cauza ca Laura Kovesi era in
mare tovarasie cu generalul Ion Vasilache (vezi foto 2) fost si actual sef al Sectiei Parchetelor Militare, unul
din principalii gropari ai acestor dosare?
DNA a vazut deunazi o mare crima - o favorizare a faptuitorului - in faptul ca unii condamnati aflati in executarea
pedepselor beneficiaza de reduceri ale pedepselor pe motiv ca scriu lucrari stiintifice (care nu ar avea valoare
stiintifica) dar in cazul musamalizarii Dosarelor Revolutiei DNA nu se mai deranjeaza cu toate ca acolo e vorba de
o tragedie nationala cu peste 1000 de asasinate.
Declaratiile lui Traian Basescu ii ingroapa pe Laura Kovesi si Tiberiu Nitu
Despre Dosarele Revolutiei, Traian Basescu a avut multe avertismente pentru procurorii sefi pe care i-a numit
politic in functie si care nu i-au ascultat ordinele.
Iata perdaful tras lui Kovesi de presedintele Basescu in 2009:
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”.
Iata ce acuza presedintele Traian Basescu in 2013:
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”.
„

Iata ce a acuzat Traian Basescu in noiembrie 2015:
Doamna Kovesi are 6 ani de Procuror General, 3 ani de procuror sef DNA. Daca faci declaratii ca marea
problema a Romaniei este coruptia, unde Dumnezeu ai fost tu in astia 9 ani? Pai ai fost Procuror General al
Republicii, deci n-a existat niciun progres? Nu s-a diminuat la nivel inalt, la nivel mediu, nicaieri nu s-a
diminuat coruptia? Problema este ca am intrat in jocul ambasadorilor, si cand spune ambasadorul nu stiu
carui stat occidental trebuie sa fac eu, ca procuror sef sau Procuror General, ca maimuta si sa spun 'da, e
o coruptie extraordinara la noi'. Si eu nu spun ca nu este”.
“

* Cititi aici ordonanta prin care ex-Procurorul General Laura Kovesti a desfiintat in 2009 solutia de incepere a
urmaririi penale dispusa in Dosarele Revolutiei
* Cititi aici ordonanta prin care ex-Procurorul General Laura Kovesti a desfiintat in 2007 solutia de incepere a
urmaririi penale dispusa in Dosarele Mineriadelor
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