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Laura Codruta Kovesi: Nu am solicitat plata unor despagubiri. Nu doresc repunerea
pe functie | Motivul pentru care a facut reclamatie la CEDO
Laura Codruta Kovesi a declarat, miercuri, referitor la sesizarea facuta la CEDO dupa revocarea sa din
functia de procuror-sef al DNA, ca nu a cerut despagubiri si ca nu doreste repunerea pe functie, acest lucru
nefiind de altfel nici posibil, ci considera ca i s-au încalcat drepturile.
"Pentru a opri pe viitor aplicarea unei proceduri abuzive în vederea revocarii procurorilor cu functii de conducere.
Nu este vorba despre bani. Prin cererea pe care am formulat-o, nu am solicitat plata unor despagubiri, ci vorbim
despre o chestiune de principiu. Am solicitat CEDO sa constate ca mi-au fost încalcate, în aceasta procedura de
revocare, anumite drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la un proces echitabil, dreptul la aparare, dreptul la un
recurs efectiv”, a declarat Laura Codruta Kovesi, la sosirea la Parchetul General.
Fostul procuror sef DNA sustine ca i-a fost încalcat dreptul la un recurs efectiv.
"Într-o procedura în care nu am fost citata, nu am avut dreptul sa îmi fac apararea, nu am avut posibilitatea sa
intervin în proces, mi s-a aplicat o sanctiune a revocarii de catre Curtea Constitutionala, cu toate ca în legea CCR
aceasta atributie de revocare sau de sanctionare a procurorilor cu functii de conducere nu este prevazuta. Deci este
o chestiune de principiu. Mai mult decât atât, este o decizie care a fost definitiva, ea nu poate fi atacata. Pentru
orice cetatean al acestei tari care este supus unei proceduri prin care este sanctionat disciplinar sau este revocat din
functie, are dreptul sa conteste aceasta masura. Decizia CCR a fost definitiva, fara a putea fi contestata, si astfel am
apreciat ca mi s-a încalcat dreptul la un recurs efcetiv. Este o chestiune de principiu, nu am solicitat despagubiri, ci
doresc stoparea îngenuncherii procurorilor, doresc stoparea aplicarea unei astfel de proceduri abuzive si altor
procurori cu functii de conducere, pentru ca aceasta decizie poate fi invocata ca precedent pentru revocarea
oricarui procuror care detine o functie de conducere în Ministerul Public”, a mai spus Laura Codruta Kovesi.
Fosta sefa DNA a mai precizat ca nu doreste repunerea pe functie, mentionând ca de fapt nici nu este posibil acest
lucru, "demersul este unul care vizeaza o chestiune de principiu, nu vizeaza situatia mea personala, reinstalarea pe
functie sau ontinerea unor despagubiri".
Laura Codruta Kovesi a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocata din functia de procuror-sef al DNA,
plângerea fiind depusa în luna decembrie a acestui an. În plângere se arata ca au fost atacate drepturile omului. În
replica, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca o decizie a Curtii Constitutionale nu
poate fi supusa controlului CEDO, deoarece este definitiva.
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