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UN PREMIER PE INIMA LUI KOVESI – Sefa DNA poate spera la inca trei ani de mandat in fruntea parchetului
anticoruptie, daca Dacian Ciolos, fost ministru al Agriculturii si comisar european, va fi validat ca premier. Iata
dovada ca Laura Kovesi si Dacian Ciolos s-au intretinut copios la Bruxelles la o sindrofie cu judecatoarea
CEDO Iulia Motoc. Deconspirarea s-a produs din cauza placerii lui Motoc de a posta pe Facebook (Foto)
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Laura Codruta Kovesi incepe sa prinda speranta ca va mai sta inca trei ani in fruntea DNA, dupa ce, la 15 mai 2016 (ziua ei de nastere), ii va expira mandatul de procuror sef al parchetului anticoruptie. Asta deoarece Dacian Ciolos, fost ministru al Agriculturii, fost consilier al lui Traian Basescu si fost comisar european, este dorit de presedintele Klaus Iohannis in functia de premier. Ciolos a fost desemnat de Klaus Iohannis pentru functia
de prim-ministru, urmand ca propunerea sa ajunga in Parlament pentru validare.

Putini stiu insa ca Laura Kovesi si Dacian Ciolos se cunosc foarte bine si au cate ceva in comun. Exista si dovezi scapate in presa din neglijenta unei prietene a celor doi, mai exact a judecatoarei CEDO, fosta CCR, Iulia Motoc.
Dacian Ciolos si Codruta Kovesi s-au tras in poza la Bruxelles la o sindrofie in compania judecatoarei CEDO Iulia Motoc. Pozele, publicate in premiera de Lumeajustitiei.ro in decembrie 2012, au fost realizate in perioada in care actuala sefa DNA era detasata la MAE ocupand un post de Inalt reprezentant la Misiunea Romaniei la Bruxelles pe probleme privind reforma justitiei si lupta anticoruptie. Fotografiile au fost postate de Iulia
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Motoc pe pagina se Facebook, judecatoarea CEDO scriind „golden exile”, probabil facand trimitere la trimiterea lui Kovesi peste granita.

Astfel, Laura Codruta Kovesi apare in trei poze puse pe Facebook de Iulia Motoc. Intr-una dintre ele, actuala sefa DNA este impreuna cu sotul judecatoarei CEDO, Mihnea Motoc (foto 3). In celelalte doua (foto 1 si foto 2), Kovesi este insotita de fostul ministru al Agriculturii, premierul propus de Iohannis, Dacian Ciolos, pe atunci comisar european.
Asadar, iata ca dupa ani, Laura Codruta Kovesi se va reintalni cu Dacian Ciolos. De data aceasta o vor face in cadrul oficial si vor urma sa colaboreze pentru binele Romaniei, din postura de sefa DNA, respectiv premier.
Iata mai jos postarile Iuliei Motoc in care aceasta publica pozele cu Laura Codruta Kovesi si Dacian Ciolos:
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