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UPDATE: Iohannis a semnat decretul de
revocare a lui Kovesi
Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a
anuntat luni, intr-o declaratie de presa, ca presedintele Klaus Iohannis a
semnat decretul de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.
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„Buna ziua!
Va multumesc pentru participarea la aceasta declaratie de presa.
Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca Romania nu poate face pasi inapoi
de la statutul de tara in care domneste legea si in care suprematia Constitutiei este respectata. in
Romania, lupta impotriva coruptiei nu trebuie sa fie diminuata ori blocata in niciun fel. Dimpotriva,
trebuie sa continue. Niciuna dintre institutiile implicate in lupta impotriva coruptiei nu trebuie sa fie
supusa presiunilor sau incercarilor de decredibilizare.
Presedintele Klaus Iohannis subliniaza ca Romania este si trebuie sa ramana un stat de drept.
Statul de drept, ca si democratia autentica, se manifesta zi de zi, prin decizia si alegerea fiecarui
cetatean de a respecta, mai presus de orice, Constitutia si legile acestei tari. O abatere de la
acest principiu ar insemna, de fapt, o lovitura si o diminuare a statului de drept.
intr-un stat de drept, hotararile Curtii Constitutionale trebuie, toate, respectate. Tocmai de aceea,
judecatorilor constitutionali le revine responsabilitatea uriasa ca, in asigurarea suprematiei

Constitutiei, sa nu se indeparteze de la spiritul acesteia, care se fundamenteaza pe traditiile
democratice ale poporului roman si pe idealurile Revolutiei din Decembrie 1989.
insa, hotararile Curtii Constitutionale trebuie respectate si aplicate nu numai de catre
Presedintele Romaniei, ci si de majoritatea politica, o majoritate care decide modificari legislative
cu impact major asupra statului de drept.
Prin Decizia nr. 358/2018 Curtea Constitutionala a decis, si citez aici: Presedintele Romaniei
urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale
Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kövesi.
Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a afirmat constat, ca respecta Constitutia si legile
tarii si a actionat permanent in acest sens. Prin urmare, in executarea deciziei Curtii
Constitutionale nr. 358/2018, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat, astazi,
decretul de revocare a doamnei Laura Codruta Kövesi din functia de procuror-sef al Directiei
Nationale Anticoruptie.
Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, subliniaza ca lupta impotriva coruptiei nu trebuie,
in niciun caz, abandonata sau incetinita. Coruptia afecteaza viata fiecarui cetatean si dezvoltarea
Romaniei. Banul public nu poate fi folosit in interes personal sau de grup, iar deturnarea
resurselor publice si blocarea luptei anticoruptie se traduce prin lipsa de spitale, scoli, autostrazi,
administratie publica eficienta.
Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage atentia ca, indiferent de numele
procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, aceasta institutie are obligatia sa-si continue
activitatea in mod profesionist, la cel mai inalt nivel de performanta.
Va multumesc foarte mult”, a declarat Madalina Dobrovolschi.
Tapalaga: Iohannis a iesit si termenul de 30 de zile
Cu scurt timp inaintea anuntului, jurnalistul Dan Tapalaga sustinea ca are informatii conform
carora presedintele Klaus Iohannis va face anuntul privitor la soarta Laurei Codruta Kovesi
inainte de a pleca la summit-ul NATO de la Bruxelles, programat pe 11-12 iulie. ”Presedintele
Klaus Iohannis a iesit din termenul administrativ de 30 de zile, termen general in care orice
institutie este obligata sa raspunda la o petitie. Decizia Curtii Constitutionale care il obliga pe
seful statului sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a publicat in
Monitorul Oficial pe data de 7 iunie. Acest termen administrativ s-a scurs, prin urmare la inceputul
saptamanii presedintele va fi in situatia de a se opri din citit. De luni incolo, un raspuns la cererea
de revocare formulata de ministrul justitiei, Tudorel Toader, nu mai poate intarzia mult, mai ales
ca Liviu Dragnea agita tot mai amenintator spectrul suspendarii. Toate informatiile obtinute de
G4Media.ro indica faptul ca este foarte posibil ca presedintele sa decida revocarea sefei DNA,
Laura Codruta Kovesi, inainte de plecarea la summit-ul NATO de la Bruxelles, programat pentru
11 – 12 iulie, adica in prima parte a saptamanii, sau imediat dupa. Mai putea prelungi comedia
cititului? Niciun lider sau instanta europeana n-ar fi incurajat acest tip atitudine. Refuzul de a
aplica o decizie CCR submineaza statul de drept. Nu face decat sa mute atentia de pe adevaratii
inamici ai democratiei si sa le ofere motive reale de suspendare. Oricat ar sabota Tariceanu
planurile lui Dragnea, cu sau fara amenintarile liderului PSD deasupra capului, problema
revocarii lui Kovesi ramane, este reala si trebuie transata.”, afirma Dan Tapalaga, in
G4media.

stirea initiala:
„Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, va sustine luni, 9
iulie a.c., ora 10:00, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa”, informeaza Administratia
Prezidentiala pe site-ul institutiei.
Tema declaratiilor nu a fost precizata. Anuntul privind declaratiile de luni ale purtatorului de
cuvant al presedintelui vine insa la scurt timp dupa ce presedintele Senatului, Calin Popescu
Tariceanu, a declarat ca sustine neconditionat suspendarea lui Klaus Iohannis, acesta refuzand
sa aplice o decizie imediat obligatorie a Curtii Constitutionale a Romaniei cu privire la revocarea
sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.
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