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SEMNATARA DE PROTOCOL SE
VISEAZA MARE PROCUROR – Fosta
adjuncta a Laurei Kovesi, Gabriela
Scutea, care a semnat odiosul
Protocol PICCJ-SRI din 2009, si-a
depus candidatura pentru functia de
Procuror General. Un alt pretendent la
sefia Ministerului Public este Daniel
Horodniceanu, al carui mandat nu a
mai fost prelungit de Tudorel Toader,
de bun ce a fost. Cei doi se lupta cu
actualul Procuror General Augustin
Lazar si procurorul DIICOT Marian
Drilea
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Fantastic tupeul procuroarei Gabriela Scutea (foto) de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov, fosta
adjuncta a Laurei Kovesi la Parchetul General. Gabriela Scutea - semnatara odiosului Protocol PICCJ-SRI din
2009 (in numele fostului prim-adjunct al Parchetului General Tiberiu Nitu), protocol care a pus parchetele
sub controlul total al Serviciului Roman de Informatii - se viseaza Procuror General al Romaniei. Asta dupa
ce de curand s-a visat sefa la DNA.
Concret, Gabriela Scutea si-a depus joi, 28 martie 2019, candidatura pentru functia de Procuror General. Inscrierea
in cursa a fost facuta cu cateva ore inainte de expirarea termenului pana la care procurorii interesati de conducerea
Ministerului Public isi pot depune candidaturile. Practic, Scutea se va prezenta in fata ministrului Justitiei
Tudorel Toader, pe care va incerca sa il convinga de faptul ca merita sa fie Procuror General, la cateva luni
dupa ce a suferit un esec in tentativa ei de a fi nominalizata pentru conducerea DNA. Caci, asa cum am
spus, in vara anului 2018, Gabriela Scutea s-a inscris pentru sefia parchetului anticoruptie, insa Tudorel Toader nu
a considerat-o potrivita pentru aceasta functie.
Horodniceanu se desprinde greu de Capitala
Tot in ultima zi in care se mai pot depune candidaturile pentru ocuparea scaunului de Procuror General, am mai
avut parte de o alta surpriza. Una venita din partea fostului sef al DIICOT Daniel Horodniceanu. Intors la Iasi
dupa ce ministrul Justitiei Tudorel Toader nu l-a mai propus pentru un al doilea mandat la conducerea
DIICOT, de bun ce a fost primul mandat, Horodniceanu incearca acum sa obtina sefia PICCJ. In paralel,
Daniel Horodniceanu s-a inscris si la concursul pentru desemnarea procurorului european din partea
Romaniei, fiind animat probabil de gandul ca ar putea lucra in subordinea Laurei Kovesi, daca aceasta va fi
numita procuror sef european. Cea care a fost implicata in calitate de presupusa victima intr-un dubios dosar
deschis de DIICOT in mandatul lui Horodniceanu. Ne referim la cazul Black Cube, in care DIICOT l-a aruncat dupa
gratii pe colonelul SRI Daniel Dragomir, caz pe care DIICOT-ul lui Horodniceanu a fost incapabil sa il solutioneze,
la fel fiind situatia si in mandatul noului sef al Directiei Felix Oliver Banila.
Altfel, asa cum se stie, Scutea si Horodniceanu ii vor avea contracandidati pe actualul Procuror General
Augustin Lazar si pe procurorul DIICOT Marian Drilea.
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