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Valer Marian, dezvaluiri despre Kovesi si tatal
acesteia, Ioan Lascu
In urma cu cativa ani, cand explodase scandalul legat de dosarul Black Cube
senatorul Valer Marian a facut serie de dezvaluiri incendiare despre Laura
Codruta Kovesi si tatal acesteia, Ioan Lascu, fost procuror sef al Parchetului
Medias timp de 30 de ani, dezvaluiri ce capata o noua relevanta in contextul
actualelor controverse legate de numele fostei sefe DNA. Iata ce afirma
senatorul Valer Marian:
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"Presa si opinia publica din Romania au fost focalizate in cursul ultimei saptamani pe scandalul
creat de asa-zisa spionare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitor la care a
fost instrumentat un dosar de catre DIICOT, in care au fost arestati doi tineri israelieni, angajati ai
firmei de consulting si intelligence Black Cube. Majoritatea presei autohtone a conchis, pe buna
dreptate, ca acest scandal este o facatura, respectiv o operatiune gonflabila pentru imaginea
doamnei Laura Codruta Kovesi, care a avut drept scop urgentarea reinvestirii acesteia de catre
Presedintele Romaniei, scop care a fost atins in seara zilei in care a fost declansat scandalul de
spionaj. Nu o sa intru acum in amanunte legate de scandalul declansat si de dosarul penal
instrumentat, ci o sa incerc doar o inventariere a cercului de rude si de prieteni apropiati ai
doamnei Kovesi care au intrat sau puteau intra in vizorul culegatorilor de informatii israelieni si a
problemelor/aspectelor care puteau prezenta interes pentru acestia.

O prima si principala tinta a investigatorilor Black Cube a fost tatal procurorului sef al DNA,
domnul Ioan Lascu. Ce-i putea interesa pe investigatorii israelieni? Ca provine dintr-o familie
modesta, de etnie roma, cu sase copii, din intorsura Buzaului. Ca a fost un student, un procuror
si un publicist (in revista Dreptul) mai bun decat fiica sa. Ca a fost procuror sef al Parchetului
Medias timp de 30 de ani, din care mai bine de un deceniu in timpul regimului comunist. Ca a
facut parte din nomenclatura comunista, fiind membru al Consiliului municipal Medias al PCR.
Ca, in perioada in care a detinut functia de procuror sef, a acaparat in conditii dubioase doua
case construite in sistem duplex pe strada Sondorilor nr. 12 si 14 din Medias, care au fost
confiscate de regimul comunist de la doi cetateni de nationalitate germana care au plecat definitiv
din Romania in Republica Federala Germania inainte de 1989. Ca a aranjat un doctorat in drept
pentru fiica sa cu un prieten si coleg din procuratura comunista, care a fost procuror sef al
Procuraturii Judetene Timis si a devenit avocat si profesor la Facultatea de Drept a Universitatii
de Vest din Timisoara. Ca a fost urmarit informativ de Securitate si apoi de SRI pentru implicarea
in afaceri cu miros de gaz.
Ca este prieten la catarama cu Florin Muntean, fost lider al PDL Medias, deputat in Parlamentul
Romaniei si director general al Societatii Nationale Transgaz, care a fost declarat de politicianul
Vasile Blaga drept „cel mai bun prieten din armata si din facultate”. Ca a devenit bun amic cu
Vasile Blaga, care a fost invitatul de onoare la petrecerea organizata cu ocazia pensionarii sale in
anul 2010, la restaurantul BinderBubi din Medias, alaturi de fiica sa, care detinea functia de
procuror general al Romaniei in perioada respectiva. Ca a fost in relatii apropiate cu fostul primprocuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, Florin Nicusor Apostu, si cu omul de
afaceri Ilie Carabulea (patronal Bancii Carpatica si al grupului de firme Atlassib), care au fost
arestati, trimisi in judecata si condamnati pentru trafic de influenta respectiv cumparare de
influenta intr-un dosar instrumentat de DNA in 2010, cand aceasta institutie era condusa de
Daniel Morar, pentru ca au apelat la Ioan Lascu sa intervina la fiica sa Laura Codruta Kovesi
pentru a promova, in calitate de procuror general al Romaniei, mai multe recursuri in interesul
legii in favoarea firmelor milionarului Carabulea, cunoscut pana atunci drept un sponsor important
al campaniilor electorale ale PDL. Ca tatal si fiica au scapat neanchetati cu toate ca procurorul
general Kovesi a promovat patru recursuri in interesul legii in urma interventiilor realizate prin
intermediul tatalui sau si sanctionate de justitie. Ca din acest caz rezulta ca nu avem justitie fara
tata cel putin. Sau poate ca, si fac o afirmatie in premiera, procurorul Ioan Lascu a fost implicat in
inchiderea unor dosare privind evenimente petrecute la Sibiu in decembrie 1989 si de aici
probabil imboldul fiicei sale de a tergiversa si de a inchide marele dosar al Revolutiei de la
Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie”.
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