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Politicienii, Kovesi si sindromul Stockholm
In vechiul PD, cu ceva ani in urma, un nume greu era cel al lui Dumitru
Moinescu, parlamentar, secretar de stat la Comunicatii, sef peste Turism,
primar al orasului Medgidia samd. Cariera lui a fost retezata de o justitie
dovedita ulterior ca abuziva. Azi, Moinescu nu mai inseamna nimic, dar asta
nu-l impiedica, stupefiant am spune, sa preamareasca public pastorii
sistemului care l-a distrus, scrie Inpolitics.ro.
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Ca primar al Medgidiei, Moinescu a fost implicat in 2006 intr-un conflict in urma caruia a
fost acuzat de favorizarea infractorului. Dupa doua achitari consecutive, la Judecatoria,
respectiv Tribunalul Constanta, el este, in mod neasteptat, condamnat de Curtea de Apel,
in octombrie 2011, la sase luni de inchisoare cu suspendare.
Moinescu nu a mai putut candida la primaria Medgidia in 2012, desi era favorit in sondaje,
a fost exclus din partid si s-a aparat denuntind o lucratura impotriva sa cu scopul de a-l
scoate din politica.
De-a lungul anilor, el a acuzat de mai multe ori justitia, inclusiv DNA ori Politia, de
pasivitate si de colaborare cu mafiile locale. Practic, acuzind justitia ca a executat o
comanda politica, menita a-l scoate din cursa pentru un nou mandat de primar, Moinescu
s-a plasat in rindul contestatarilor statului paralel.
El s-a adresat CEDO si, in 2015, a cistigat, judecatorii de la Strasbourg stabilind ca a fost
condamnat abuziv, ca trebuie reabilitat si despagubit financiar.

in perioada condamnarii lui abuzive, procuror general al Romaniei era Laura Kovesi.
Cariera lui Moinescu nu a mai putut fi reparata, in pofida verdictului CEDO.
in mod ciudat, insa, azi, el se manifesta ca un mare sustinator al numirii Laurei Kovesi la
sefia parchetului general european.
”Clasata pe loc de premianta! Specialistii europeni apreciaza valoarea! Nataraii din tara se
uita in gura lui Dragnea si a lui (Tu)Dorel!”scrie fostul politician pe Facebook.
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