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SEFUL ANI, "O JIGODIE FRUSTRATA"
– Eticheta i-a fost aplicata lui Horia
Georgescu de secretarul general
adjunct al Guvernului, Dan Mihalache,
care anunta ca il da in judecata pe
seful ANI
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Secretarul general adjunct al Guvernului, Dan Mihalache (foto), a reactionat extrem de dur dupa ce Agentia
Nationala de Integritate l-a acuzat vineri, 9 noiembrie 2012, de incompatibilitate. Dan Mihalache a anuntat, intr-o
conferinta de presa, ca il va da in judecata pe seful ANI, despre care a spus ca este o jigodie frustrata:
“Deocamdata eu constat asa: ca Agentia Nationala de Integritate a dat un comunicat de presa si nu mi-a
comunicat mie decizia, ceea ce, in sine, e un abuz incalificabil. Ca acest comunicat de presa, cel putin in ceea ce
ma prive?te, a fost dat intr-un interval de timp in care eu inca aveam dreptul sa discut cu ANI despre aceasta
problema, ceea ce arata elementul de comanda politica. Ca de lunea trecuta, de cand eu am primit notificarea de
la ANI, si pana astazi nu sunt 15 zile. Cu abacul. Nici macar dupa calendarul domnului Horia Georgescu. Aceste
elemente ma fac sa ma intorc in justi?ie impotriva acestei institu?ii. Seful politic al acestei institutii este
aceasta jigodie frustrata numita Horia Georgescu”.
Silaghi spune ca e linistit, Hellvig considera acuzatiile ANI o mizerie, iar Liviu Pop vede un atac politic
Si ceilalti doi membri ai Guvernului Ponta, ministrul Transporturilor Ovidiu Silaghi si ministrul Dezvoltarii Eduard
Hellvig, precum si fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, au reactionat la acuzatiile ANI.
Ovidiu Silaghi a declarat ca nu are de ce sa isi faca griji si ca aceste acuzatii nu ii vor perturba campania
electorala: “Cercetarea ANI a inceput in cazul meu de la o presupusa decizie a mea cu privire la scutirea unei taxe
de pod la Cernavoda. S-a demonstrat ca nu eu semnasem acel ordin si probabil s-a incercat sa se gaseasca
altceva. Eu am pus la dispozitia ANI documente privind modul cum au circulat toti banii pe care i-am
castigat, asa ca nu am nicio vulnerabilitate si intru linistit in campanie”.
La randul sau, Eduard Hellvig a precizat, la Antena 3, ca ceea ce sustin inspectorii ANI este o mizerie si ca nu
este vorba decat despre un atac politic la adresa sa: “O sa merg pana la capat, este o mizerie. Inteleg care este
atacul, e de la faptul ca sunt secretar general al PNL si ca am fost alaturi de presedintele Crin Antonescu
din 2009. Motivul e sa nu ajungem in 2014, sa nu castigam alegerile din 2012 si sa nu castigam
prezidentialele din 2014”.
In ceea ce-l priveste pe Liviu Pop, acesta considera ca acuzatiile ANI au un substrat politic si a anuntat ca va ataca
decizia Agentiei in instanta: “Este o chestiune pur politica. Sunt convins ca daca nu as fi candidat la alegerile
parlamentare, nu as fi primit aceasta decizie, dar ultimul cuvant il va avea instanta. Sunt cu constiinta mai
mult decat curata. Nu am nicio emotie legata de acest conflict de interese pe care il voi ataca in instanta”.
* Cititi aici acuzatiile ANI la adresa lui Ovidiu Silaghi, Eduard Hellvig, Dan Mihalache si Liviu Pop
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