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Vocea EXPERTULUI: „Plangerea lui KOVESI la
CEDO nu putea fi ADMISIBILA!”
Profesorul Corneliu-Liviu Popescu face lumina in actiunea de la CEDO a
Laurei Codruta Kovesi, scrie evz.ro.

popescu-465x390.jpg

„in mod clar, manifest, indiscutabil, indubitabil, vadit, limpede, cristal, la acest moment plangerea
nu a fost nici macar analizata din punct de vedere al admisibilitatii, deci nu avea cum sa fie
declarata admisibila... Constat o isterie nationala asupra subiectului... Valuri de prostie, ticalosie,
propaganda se abat asupra natiunii”, a declarat profesorul Corneliu-Liviu Popescu pentru site-ul
luju.ro.
De cateva zile, toata Romania a devenit experta in procedura de la CEDO, prezentandu-se de
catre unii si de altii, ba prin presa, ba pe retelele de socializare, cu titlu de certitudine care este
parcusul unui dosar in Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in ce moment se declara
admisibila o actiune, care este de fapt realitatea in cazul lui Kovesi si tot asa... Cap de afis in
aceasta expunere este, regretabil, chiar o avocata, avocata lui Kovesi, care intr-o interventie la
Ziare.com a sustinut ca plangerea lui Kovesi a fost admisa in principiu la CEDO, pentru ca a
primit cod de bare si pentru ca „nicio cerere nu primeste cod de bare daca nu trece de filtraj”. In
sustinerea afirmatiilor sale, avocata lui Kovesi a transmis catre Ziare.com si adresa primita de la
CEDO in cazul lui Kovesi, precum si alta adresa comparabila, referitoare la inregistrarea cererii,
in urma filtrajului administrativ facut de grefa, in cadrul caruia s-a primit codul de pare si numarul
de inregistrare.

Plangerea fostei sefe a DNA nu a fost comunicata Guvernului
Toate teoriile publice sunt insa contrazise de un profesionist al Dreptului, specializat in Dreptul
european al drepturilor omului. Este vorba despre profesorul Corneliu-Liviu Popescu, avocat in
Baroul Bucuresti si Baroul Paris, care a oferit pentru Lumea Justitiei clarificarile necesare legate
de procedura de la CEDO, pornind de la cazul Laurei Codruta Kovesi, si continuand comparativ
cu alte cauze de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Clarificarea esentiala pe care
profesorul Corneliu-Liviu Popescu o face privitor la actiunea de la CEDO a Laurei Codruta Kovesi
este aceea ca, in acest moment, plangerea fostei sefe DNA nu a fost declarata admisibila, ea
nefiind nici macar analizata din punct de vedere al admisibilitatii. Iar aceasta intrucat, subliniaza
avocatul Corneliu-Liviu Popescu „o plangere poate fi declarata admisibila numai dupa ce ea a
fost, in prealabil, comunicata Guvernului”. Or, acest lucru nu s-a intamplat.
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