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Laura Codruţa Kovesi
pleacă de la DNA
Andreea Andrei

Şcoală şi meserie, câştig reciproc
Florin Antonescu
S-a înfiinţat Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din
România, cu acte-n regulă, prin
ordonanţă de urgenţă adoptată
de guvern. Într-o aşa aglomeraţie
cum e la noi de agenţii, autorităţi, consilii, comitete, comisii,
poate părea un act de rutină,

mai ales că se petrece într-o zonă
dominată de formule devenite
clasice, referitoare la “criza forţei de muncă”, “lipsa abilităţilor
practice”, “şcoala ruptă de realitate”, “agenţii economici nemulţumiţi de 2 >>
resursa umană”. De
data aceasta, agenţii economici,
şcoala şi administraţia publică
locală se regăsesc într-o formă instituţionalizată. Solicitarea este
venită dinspre mediul economic.

5,7 milioane de euro
pentru decontaminarea
siturilor poluate istoric,
prin POIM
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„Preşedintele României a semnat, astăzi,
decretul de revocare din funcţie a doamnei Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al
DNA. Preşedintele subliniază că lupta împotriva
corupţiei nu trebuie în niciun caz abandonată
sau încetinită. Corupţia afectează viaţa fiecărui
cetăţean şi dezvoltarea României. Banul public nu
poate fi folosit în interes personal de grup, iar deturnarea resurselor publice şi blocarea luptei anticorupţie se traduce prin lipsa de spitale, şcoli, autostrăzi. ”Indiferent de numele procurorului-şef,
această instituţie are obligaţia de a-şi continua activitatea”, a mai spus şeful statului, a anunţat, luni
dimineaţa, purtătorul de cuvânt al Administraţiei
Prezidenţiale, Mădălina Dobrovolschi.
Aceasta a subliniat că, ”în România, lupta împotriva corupţiei nu trebuie să fie diminuată ori blocată în niciun fel. Dimpotrivă, trebuie să continue”.
,,Preşedintele Klaus Iohannis subliniază că România este şi trebuie să rămână un stat de drept.
Statul de drept, ca şi democraţia autentică, se manifestă zi de zi, prin decizia şi alegerea fiecărui cetăţean de a respecta, mai presus de orice, Constituţia
şi legile acestei ţări. O abatere de la acest principiu
ar însemna, de fapt, o lovitură şi o diminuare a statului de drept”, a mai spus Dobrovolschi.

Kovesi: „Episodul de azi nu este o
înfrângere. Corupția poate fi învinsă.
Nu abandonați”
La scurt timp după anunţul privind revocarea sa, Laura Codruţa Kovesi a ţinut o conferinţă de presă, la sediul DNA, în care a declarat că
,,episodul de azi nu este o înfrângere’’.
,,După cum știți, președintele României a
emis decretul de revocare din funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, așadar
mandatul meu încetează astăzi. Am fost procuror-șef al DNA pe o perioadă de 5 ani și tot ceea
ce am realizat sau nu am realizat în acest mandat, găsiți într-un scurt raport care va fi publicat pe site-ul DNA. Indiferent ce spun eu sau ce
spun alții despre DNA, indiferent ce spun cifrele, care nu mint, cu adevărat important este că
DNA a dovedit că nimeni nu este deasupra legii.
În ceea ce privește procedura de revocare a procurorului-șef DNA, vă reamintesc că propunerea
de revocare nu a întrunit condițiile
prevăzute de lege. CSM a dat un aviz
negativ. Am dovedit în fața Secției de 2 >>
procurori că motivele din propunerea de revocare o parte nu sunt reale și o parte
au fost neîntemeiate. Decretul de revocare emis
de președintele României lasă un mare semn de
întrebare: Va exista o subordonare discreționară
a procurorilor șefi față de ministrul justiției?”, a
declarat fosta şefă a DNA.

Preşedintele Iohannis a semnat ieri decretul
de revocare din funcţie a procurorului-şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa
Kovesi. Anunţul preşedinţiei vine în contextul
în care luni expira, practic, ultimatumul dat de
Coaliţia PSD-ALDE lui Klaus Iohannis pentru a
semna decretul de revocare din funcţie a Laurei
Codruţa Kovesi, potrivit antena3.ro.

