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Ministrul Justitiei nici nu vede, nici nu aude?
Cu cateva zile in urma, DNA a facut cunoscut publicului ca dosarul
Microsoft, cu un prejudiciu intre 200 si 400 milioane de dolari (nu se
cunoaste exact cuantumul, pentru ca nu s-a efectuat o expertiza financiar
contabila) a fost clasat ca urmare a implinirii termenului de prescriptie a
raspunderii penale.
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Referitor la acest dosar, fostul ministru Gabriel Sandu s-a adresat printr-o scrisoare presedintelui
Donald Trump, cerandu-i imperios sa ia masuri de stabilire a adevarului, atat in SUA cat si in
Romania.
Nu s-a primit niciun semnal oficial din partea Casei Albe, dar iata ca in acest moment DNA a
inchis cauza.

Doamna Kovesi, desi recunoaste ca s-a inceput urmarirea penala impotriva fostilor ministri dupa
implinirea termenului de prescriptie, declara ca nu are niciun motiv sa isi dea demisia. Vinovat, in
opinia ei, este procurorul de caz.
Numai ca, procurorul de caz, Mihaela Iorga Moraru, declara ca atunci cand i s-a repartizat
dosarul, acesta era deja prescris (21.05.2013) dar ca s-a facut o sedinta la care au participat atat
seful cat si adjunctul DNA, unde s-a stabilit ca prescriptia nu s-a implinit inca si ca urmarirea

penala poate fi efectuata in continuare.
A intervenit procurorul general, care a dispus cercetari disciplinare impotriva Mihaelei Iorga
Moraru.
Dar, potrivit art. 62(2) din legea 304/2004 privind organizarea judiciara, Ministerul Public isi
desfasoara activitatea sub autoritatea Ministrului justitiei. Acesta poate exercita controlul asupra
procurorilor prin procurori anume desemnati. Chiar daca controlul nu poate viza solutia data in
cauza, poate stabili grave incalcari ale drepturilor omului si anume ca, intr-o sedinta, asa cum a
sustinut Mihaela Iorga Moraru, s-ar fi stabilit sa se continue urmarirea penala dupa prescrierea
faptelor. Ce vreti mai grav? Cu toate acestea, Ministrul justitiei nici nu vede, nici nu aude. Dar
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