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Kovesi: O parte dintre inculpati au facut atacuri la justitie, au demonizat procurorii
si judecatorii, s-au speriat si au fugit
Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma ca o parte dintre inculpati au facut atacuri asupra
justitiei, au demonizat procurorii si judecatorii si si-au dat seama ca singura solutie de scapare este aceea de
a fugi din tara.
"S-au speriat si au fugit. (...) De foarte multe ori, controlul judiciar este aplicat, dar aceste persoane reusesc sa
paraseasca tara înainte de a se pronunta o solutie definitiva de condamnare. Şi atunci, politia sau cei care au aceste
masuri de supraveghere trebuie sa vina si sa spuna ce le lipseste pentru ca astfel de situatii sa fie evitate", sustine
sefa DNA.
Referitor la anuntul pe care ar urma sa-l faca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, în cazul sau, Kovesi spune ca nu a
avut niciun fel de întâlnire cu aceasta si ca nu-i cunoaste decizia.
"Eu o sa continuu sa îmi fac treaba pâna când va exista o decizie legala de revocare a mea din functie sau pâna
când îmi va expira mandatul, în mai 2019", arata procurorul-sef.
Despre modificarile la legile Justitiei, Kovesi atrage atentia ca acestea pot avea efecte devastatoare asupra
sistemului judiciar si asupra societatii, în general.
''În spatele acestor modificari nu se încearca reformarea sistemului de justitie, ci se încearca blocarea sistemului de
justitie. (...) Solutia legislativa este ca aceste proiecte sa nu intre în vigoare", puncteaza sefa DNA.
AGERPRES: Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de dumneavoastra si procurorul sef
adjunct Marius Iacob, o premiera în justitie. Cum raspundeti acuzatiilor? Aveti un comportament agresiv,
abuziv fata de colegi?
Laura Codruta Kovesi: Lucrez în procuratura de peste 22 de ani si în acesti 22 de ani nu am avut niciodata o
cercetare disciplinara sau actiune disciplinara. În mod cu totul întâmplator, anul trecut, când au început atacurile
asupra justitiei, când Inspectia Judiciara a dat un comunicat de presa care sustinea modificarile la legile Justitiei
propuse la acea vreme de ministrul Justitiei, au început, în mod cu totul întâmplator, mai multe sesizari din oficiu
ale Inspectiei Judiciare, cred ca sunt peste 15 sau 16. Deci, este foarte dificil de comentat. Dar ce pot sa va spun
categoric, ca în aceasta cercetare disciplinara, care vizeaza o înregistrare care a fost distribuita publicului în luna
iunie anul trecut, s-a facut un raport de constatare, o expertiza criminalistica în care s-a stabilit ca înregistrarea nu
este originala, ca înregistrarea a suferit editari. Au fost audiati toti colegii participanti la sedinta. Deci, o sa îmi fac
apararea în cadrul Sectiei pentru procurori si o sa vedem ce se va întâmpla cu aceste actiuni disciplinare.
Dar, s-au plâns colegii ca ati avea un comportament abuziv?
Dimpotriva! Am fost sase ani procuror general a României, am fost aproape patru ani procuror sef al DNA,
niciodata în cei 22 de ani de procuratura nu am fost acuzata ca as fi avut un comportament nepotrivit în relatiile cu
colegii, am tinut mii de sedinte ca sef al institutiilor, am participat la sedinte ca procuror cu functie de executie,
niciodata nu am fost acuzata de asa ceva. Doar acum, în mod cu totul întâmplator, când sunt aceste atacuri, când
exista acest asalt asupra justitiei, am fost acuzata ca as fi facut afirmatii pe un ton autoritar în cadrul sedintei.
Ati vorbit de un raport de expertiza. Acela nu a ajuns si la Inspectia Judiciara?
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Este depus la dosar si raportul de constatare, si expertiza, si declaratiile tuturor procurorilor care au fost prezenti la
sedinta. O sa vedem decizia în Sectia pentru procurori.
Va asteptati la o judecata disciplinara de lunga durata? Nu considerati ca trebuie sa demisionati?
Mi-e foarte greu sa anticipez cât va dura aceasta judecata. Speta este una simpla, probele sunt foarte clare si
evidente, o sa îmi fac apararile în fata Sectiei de procurori asa cum am facut-o si atunci când a fost controlul de
fond desfasurat de Inspectia Judiciara.
Nu consider ca trebuie sa demisionez pentru ceva ce nu am facut. Din primul moment în care acea înregistrare a
fost difuzata am spus ca nu este o înregistrare originala, ca a fost editata, ca au fost facute juxtapuneri, ca anumite
afirmatii nu le-am facut niciodata, ca anumite cuvinte nu fac parte din vocabularul meu indiferent daca sunt la
serviciu sau sunt acasa, aspecte care au fost confirmate si de expertize si de declaratiile colegilor prezenti la
sedinta.
În ce stadiu este ancheta privind aceste scurgeri de informatii din sedinta DNA din care a rezultat si
înregistrarea?
Este un dosar în lucru, se administreaza ritmic probe, nu pot sa fac alte comentarii în acest moment. Exista si o
ancheta penala, exista si o ancheta disciplinara cu privire la aceste lucruri si din acest motiv nu pot sa comentez.
CCR a decis ca trebuie sa va prezentati la Comisia parlamentara privind alegerile prezidentiale din 2009,
dar nu ati facut-o nici dupa aceasta hotarâre obligatorie, fiind acuzata de membrii comisiei ca o ignorati. De
ce?
Am respectat în totalitate deciziile CCR pronuntate din 1991 pâna la zi. Am transmis Comisiei raspunsuri la
fiecare solicitare pe care mi-a adresat-o. Am transmis raspunsuri cu privire la ceea ce am fost întrebata si am
raspuns ca nu detin informatii sau date care sa faca obiectul comisiei parlamentare. În momentul în care am primit
solicitari de a ma prezenta la acea comisie, de a transmite date si informatii, mi s-a adus la cunostinta în scris care
este obiectul acelei comisii. Eu nu detin date si informatii legate de obiectul acelei comisii parlamentare si am
respectat toate deciziile constitutionale, am raspuns la fiecare din aceste solicitari si am comunicat ceea ce se poate
comunica. Atunci când nu detii date sau informatii, nu ai ce sa pui la dispozitie.
Când ati luat aceasta decizie, sa nu dati curs invitatiilor, ati luat în calcul si faptul ca ar putea fi folosita ca
motiv de revocare?
E foarte greu sa comentam situatii ipotetice. Eu am respectat legea si deciziile Curtii Constitutionale în tot ceea ce
am facut.
Cum vedeti proiectul de lege initiat de deputatul Oana Florea ca refuzul unei persoane de a se prezenta la
audieri într-o comisie parlamentara de ancheta sa constituie infractiune?
Este dificil sa comentam proiecte, propuneri, idei care apar în spatiul public. Zilnic sunt aparute stiri cu privire la
anumite proiecte de modificare a legislatiei, a Codului Penal, a diverselor legi. Pâna nu vedem un proiect oficial
este extrem de greu sa emitem o opinie în acest sens. Deocamdata, nu am vazut niciun proiect oficial si din acest
motiv nu pot sa comentez.
Ce relatie aveti cu ministrul Justitiei?
Strict institutionala.
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Dar cu noul CSM?
Practic, sunt aceiasi membri ca si în cursul anului trecut, doar conducerea CSM a fost modificata. Avem o relatie
strict institutionala, trimitem CSM acele solicitari si acele date si informatii care sunt obligatorii potrivit legii. Este
doar o relatie institutionala cu toti membrii CSM.
Ministrul Justitiei a anuntat înca din luna decembrie ca a luat o decizie pe care o va formaliza ulterior, în
urma evaluarii activitatii conducerii DNA. Ati avut vreo discutie cu ministrul pe aceasta tema? V-a
comunicat ce decizie a luat?
Nu am avut niciun fel de discutie, nu mi-a solicitat niciun fel de explicatie, nu mi-a solicitat niciun fel de date sau
informatii, nu am avut niciun fel de întâlnire, nu cunosc ce decizie a luat. De altfel, singura întâlnire a ministrului
Justitiei cu toti membrii conducerii DNA a fost o întâlnire publica, la sediul CSM, când s-a discutat acel raport
privind controlul efectuat în cadrul DNA. A fost o întâlnire publica. Toata lumea a putut sa vada ce s-a discutat în
acea întâlnire. Alte întâlniri cu ministrul Justitiei nu am avut.
Va preocupa aceasta evaluare?
Nu, eu o sa continuu sa îmi fac treaba pâna când va exista o decizie legala de revocare a mea din functie sau pâna
când îmi va expira mandatul, în mai 2019.
De ce credeti ca amâna, totusi, ministrul Justitiei anuntul în ceea ce va priveste? Ar putea avea legatura si
cu asteptarea intrarii în vigoare a legilor Justitiei care modifica procedura de numire si revocare a sefilor
din Ministerul Public?
Cred ca raspunsul trebuie sa îl dea chiar ministrul Justitiei. Nu as putea sa va pun daca este o decizie amânata sau
nu.
În legatura cu legile Justitiei, care este prevederea care afecteaza cel mai mult DNA?
Vorbind despre aceste proiecte de legi, care au fost adoptate, ar trebui sa precizam de la început ca nu au la baza
niciun fel de studiu de impact, nu au la baza nicio nota de fundamentare care sa ne arate de ce trebuie modificate
anumite dispozitii sau nu. Haideti sa revenim cu ceea ce este mai grav de fapt. Nu este ceea ce se regaseste în lege.
Ceea ce este cel mai grav, din punctul nostru de vedere, este ceea ce nu se regaseste în aceasta lege.
Potrivit legii în vigoare, în acest moment, procurorii se bucura de stabilitate si independenta. Proiectul noii legi
elimina cuvântul independenta. În aparenta, daca citesti acel articol 3 pare ca este un text care nu ridica probleme.
Dar ce se ascunde în spatele acestui text? Lipseste cuvântul independenta. Ce înseamna acest lucru? Înseamna ca
procurorii, din momentul în care aceasta lege va intra în vigoare, nu vor mai fi independenti în activitate, vor fi
subordonati ministrul Justitiei, care, de regula, este un om politic. Ca atare, ce se doreste prin aceasta lege? Nu se
doreste întarirea independentei, nu se doreste eficientizarea si reformarea sistemului de justitiei, ci se doreste
dependenta procurorilor de ceva. O sa vedem daca de ministrul Justitiei sau de politic. Şi se doreste limitarea
atributiilor pe care procurorii le pot avea atunci când sunt independenti.
Haideti sa vedem ce înseamna un procuror care nu este independent în activitate si sa ne uitam putin la ce se
întâmpla în anii 2000, sau pâna în anul 2004, când procurorii nu se bucurau de independenta în activitatea lor. Nu
existau anchete de coruptie la nivel înalt, nu existau persoane care detineau functii importante în stat care sa fie
anchetate, au fost situatii chiar când deciziile în anumite dosare penale s-au luat la sediul unor partide politice.
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Daca dorim sa ne reîntoarcem la acele vremuri, când nu se întâmpla nimic, atunci aceste dispozitii ar trebui sa intre
în vigoare. Daca vointa politica este ca procurorii sa nu faca nimic sau sa faca anchete în functie de ceva de ce vor
fi dependenti, atunci aceste dispozitii vor intra în vigoare. Noi, de fapt, suntem foarte îngrijorati cu privire la aceste
legi, pentru ca una dintre conditiile de baza în a obtine rezultate în lupta cu infractionalitate, dar în special cu
coruptia la nivel înalt a fost aceasta independenta a procurorilor. Faptul ca prin independenta care era garantata de
lege procurorii au putut sa deschida anchete, sa le finalizeze, sa trimita în judecata persoane care au detinut functii
importante în stat, care au fost investigate pentru fapte de coruptie la nivel înalt, ne-a aratat ca eficienta în lupta cu
coruptia se poate obtine doar cu un sistem de justitie independent, în special cu procurori independenti. Ori, acest
cuvânt lipseste în totalitate din dispozitiile noilor legi care sunt adoptate în acest moment de Parlament, dar care
înca nu au intrat în vigoare.
Care va fi impactul pe care îl vor avea legile Justitiei asupra activitatii DNA si a sistemului judiciar? Ati
facut o analiza, în afara de independenta aceasta, care înteleg ca este primordiala pentru procurori?
Sigur, noi am analizat legile în ansamblul lor. Sunt situatii în care daca iei doar o anumita dispozitie, un anumit
articol din lege el poate sa para chiar favorabil sistemului de justitie. Dar, daca analizam în ansamblu toate
dispozitiile legale nou introduse o sa vedem ca pot avea efecte devastatoare asupra sistemului de justitie si nu doar,
ci asupra societatii în general. Haideti sa va dau un exemplu, desi este destul de dificil, pentru ca sunt foarte multe
dispozitii tehnice. Dar am sa încerc sa gasesc câteva exemple, ca publicul sa înteleaga de ce aceste legi sunt grave.
Exista o dispozitie privind pensionarea magistratilor atunci când acestia au 20 de ani vechime magistratura. În
aparenta, este o dispozitie buna, mai ales pentru magistrati, pentru ca unii din ei nu trebuie sa lucreze pâna la 65 de
ani, la fel cum se întâmpla cu alte categorii profesionale, ci au posibilitatea de a se pensiona mai devreme. Deci, în
aparenta, nu ar trebui sa ne îngrijoreze. Haideti sa vedem care sunt consecintele. Magistratii care au aceasta
vechime sunt magistratii care, din punct de vedere profesional, au ajuns la o maturitate, care au o experienta foarte
mare si care au promovat ierarhic, ajungând, de cele mai multe ori, la instantele si parchetele superioare - la
Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie sau la Înalta Curte de Casatie si Justitie. Ca sa ajunga acolo
acesti magistrati au dat niste examene extrem de grele, extrem de dificile. Daca aceasta dispozitie intra în vigoare,
exista posibilitatea ca acesti magistrati sa iasa la pensie. Nu avem niciun fel de previzibilitate, pentru ca este o
decizie personala. Doar în DNA, peste 25% din colegii procurori vor putea sa iasa la pensie. Problema intervine
atunci când ne raportam la cauze. Se va bloca solutionarea cauzelor sau unele din ele nu se vor mai finaliza. Şi
daca ma raportez, spre exemplu, la ÎCCJ, vechimea pentru a promova la aceasta instanta va fi de 18 ani. Un
magistrat care are 18 ani va da examen, va promova la Înalta Curte, dar în doi ani el se va putea pensiona. În
aceasta perioada de doi ani, dosarele care sunt pe rolul Înaltei Curti nu pot primi întotdeauna o decizie finala
definitiva, tocmai pentru ca sunt cauze complexe, cauze în care sunt de audiat multe persoane, sunt de administrat
probe si exista si o cale de atac. Şi atunci vom ajunge în situatii în care poate judecatorii vor iesi la pensie si aceste
dosare se vor relua pâna vin alti judecatori, care, din nou, dupa doi ani de zile se pot pensiona. O sa ajungem în
situatia în care justitia poate sa se blocheze si aceste dosare sa nu fie solutionate. Mai mult decât atât, un exemplu
care poate este tehnic si greu de înteles, dar este important de explicat de ce aceste legi vor împiedica buna
functionare a Justitiei si care automat va afecta si societatea. Conditiile de accedere si marirea duratei de stagiatura
va duce la situatia în care patru ani nu vom avea absolventi noi. Cu aceasta iesire masiva la pensie, exista situatia
ca dosarele sa fie solutionate într-o perioada mai mare de timp sau sistemul chiar sa se blocheze. Exista multe
asemenea exemple, am ales doar câteva care în aparenta pot sa fie dispozitii bune, din punctul unora de vedere, dar
care sa aiba consecinte extrem de grave.
Dar, vor putea ramâne magistratii în sistem si dupa acest interval...
Vor putea ramâne, însa acest lucru nu poate fi previzionat de nimeni pentru ca este o decizie personala. Vocatia de
a te pensiona este o chestiune care tin strict de persoana magistratului. Sigur, ai acea vechime, poti sa ramâi în
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sistem, poti sa nu ramâi în sistem, dar este o decizie personala pe care nu ai de unde sa o cunosti în momentul în
care aceasta lege intra în vigoare.
Procurorul general, Augustin Lazar, a facut referire, luna trecuta, într-un comunicat, despre tentativele
unor puteri ale statului de a lipsi procurorii români de independenta pe cai dubioase, prin proiecte si
proceduri parlamentare viciate. Cum vedeti acest întreg proces de modificare a legilor Justitiei, dar si a
codurilor penale?
Cred ca domnul procuror general a sintetizat foarte bine în aceasta fraza ceea ce se întâmpla. De fapt, nu se doreste
eficientizarea justitiei, se doreste eliminarea independentei procurorilor, se doreste lipsirea de eficienta în
activitatea investigativa, ba chiar taierea unor instrumente legislative, asa cum am vazut în cursul lunii decembrie
ca exista un proiect privind modificarea Codului Penal. Nu exista note de fundamentare, nu exista studii facute
pentru a putea aprecia daca este oportun sau nu sa facem aceste modificari. Mai mult decât atât, poate este pentru
prima data sau poate nu stiu eu, când o procedura parlamentara de modificare a unor legi atât de importante s-a
desfasurat într-un ritm extrem de rapid. În câteva zile, aceste proiecte au fost adoptate, fara o dezbatere serioasa,
fara o nota de fundamentare, fara transparenta si fara consultarea sistemului e magistratura. Sa nu uitam ca au fost
situatii în care magistratii au fost exclusi de la acele sedinte, chiar au fost invitati sa paraseasca sala când s-au
prezentat pentru a-si exprima punctul de vedere. Deci, aceste motive ne duc la concluzia ca, de fapt, în spatele
acestor modificari nu se încearca reformarea sistemului de justitie, ci se încearca blocarea sistemului de justitie.
Pe lânga institutiile din justitie si magistrati, îngrijorari a transmise si Comisia Europeana în legatura cu
aceste modificari, exista si proteste în tara. Cum vedeti raspunsul Legislativului?
Aceasta îngrijorare o avem si noi, cei din sistemul de justitie, cu privire la posibilitatea ca aceste legi sa intre în
vigoare. Solutia legislativa este ca aceste proiecte sa nu intre în vigoare, sa fie dezbatute într-un mod serios, cu
participarea magistratilor, cu efectuarea unor studii de impact, a unor note de fundamentare pentru a vedea ce este
bine si ce nu este bine. Într-adevar, în ultimii ani, sistemul de justitie a propus mai multe modificari la aceste legi,
dar în mare parte nu s-a tinut cont de anumite propuneri sau nu au fost introduse în proiectele legislative care au
fost înaintate la Parlament. Deci, o dezbatere serioasa, transparenta si corecta cred ca ar duce la modificarea
acestor legi într-un fel în care sa ajute sistemul de justitie si societatea. Pentru ca o justitie care nu este
independenta nu poate ajuta societatea, o justitie care nu este independenta nu poate duce la solutii corecte, la
procese corecte. Deci, o justitie care nu este independenta va afecta cu siguranta cetatenii. Independenta justitiei nu
este un privilegiu pentru magistrati, ci este un principiu fundamental într-o societate democratica de care trebuie sa
se bucure toti cetatenii.
Decizia CCR privind înfiintarea sectiei de anchetare a magistratilor la Parchetul General, declarata
constitutionala, cum afecteaza anchetele în curs de la DNA? Ce se întâmpla cu dosarele deja deschise, cu
anchete in rem, cele în care sunt deja suspecti? Vor fi mutate cu tot cu urmarirea penala?
Da, în general când o norma de procedura este modificata ea se aplica imediat si, în cazul în care competenta este
schimbata, dosarele vor fi declinate. Dar, pentru ca vorbim de aceasta sectie - a existat în spatiul public o
intoxicare, ca de fapt nu se doreste înfiintarea acestei sectii pentru ca DNA ar pierde competenta. Da, este
adevarat, dar pierde în câteva zeci de dosare. Anual, în ultimii patru ani, DNA a investigat peste 10.000 de dosare.
Faptul ca avem 30 sau 40 de dosare cu magistrati în plus sau în minus nu va afecta în niciun fel DNA. CCR a
stabilit ca înfiintarea acestei sectii este constitutionala, dar nu orice dispozitie legala care este constitutionala este
si utila si oportuna. Haideti sa vedem ce se ascunde în spatele acestei dispozitii.
Care este realitatea si pentru ce se doreste modificarea aceasta legislativa? O sa avem sectie de investigare a unor
primari, sectii de investigare a unor deputati si senatori, sectii de investigare a unor politisti? Pentru ca numarul
politistilor, al primarilor, al senatorilor si deputatilor care au fost investigati de DNA, trimisi în judecata si

page 5 / 11

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2018-01-29 18:30:58

condamnati este mult mai mare decât cel al magistratilor. Deci, daca ne luam dupa un criteriu statistic, o sa avem
si astfel de sectii? Care este realitatea acestor modificari? Sunt magistratii un pericol pentru societate? Daca ne
luam statistic, atunci si primarii sunt un pericol sau pot fi si parlamentarii un pericol, doar pentru ca un numar mai
mare sau mai mic de inculpati au fost trimisi în judecata pentru fapte de coruptie? Aceasta sectie asa cum este
prevazuta va functiona cu un numar de 8 sau 10 procurori. Ori, sunt sute de dosare în tara care vizeaza investigarea
unor magistrati, pentru ca ceea ce nu s-a spus în spatiul public este acest lucru- nu dosar DNA investigheaza
magistratii. DNA investigheaza magistratii cercetati pentru fapte de coruptie sau pentru fapte care sunt de de
competenta DNA.
Dar, magistratii sunt investigati si de Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, si de catre procurori
de la parchetele de pe lânga curtile de apel, în functie de competenta care este stabilita în lege. Imaginati-va sute de
dosare care vor ajunge la opt procurori si care îsi vor bloca activitatea. Daca ne uitam în trecut, haideti sa ne uitam
când s-a înfiintat PNA-ul. Toata coruptia din România era investigata de PNA, care în teritoriu avea doi sau
maxim trei procurori si aveau mii de dosare si practic au fost blocati. Lupta anticoruptie a fost blocata o perioada
de timp pentru ca nu puteau gestiona miile si sutele de dosare pe care le aveau. Daca ne uitam la aceasta
modificare legislativa, coroborata cu lipsirea de independenta a procurorilor, coroborata cu celelalte dispozitii care
pot intra în vigoare, o sa vedem ca scopul acestei sectii nu este de a investiga magistratii care fac abuzuri, ci este
de a bloca sistemul de justitie, de a pune presiune pe cei care lucreaza în sistemul de justitie.
Dar nu luati în calcul ca se doreste înfiintarea acestei sectii pentru magistrati doar pentru ca exigentele
legate de posibile infractiuni ale magistratilor sunt mai mari decât în rândul celorlalte categorii?
Cred ca aceste exigente au fost satisfacute prin anchetele care au fost facute de-a lungul timpului. De câte ori un
procuror sau un judecator au încalcat legea s-au facut anchete, au fost trimisi în judecata pentru fapte de coruptie,
pentru fapte de favorizare, pentru abuzuri exercitate în activitatea lor. Nu exista în România si poate nici în alte
sisteme de drept structuri de parchet pentru investigarea unei anumite categorii profesionale. Despre acest lucru
vorbim aici. Magistratii sunt cei mai periculosi pentru societatea din România sa înfiintam o sectie? Acele abuzuri
din justitie despre care se vorbeste si care deocamdata sunt nedovedite în marea majoritate a cazurilor... Da,
inclusiv în DNA am avut situatii în care procurori au fost trimisi în judecata pentru fapte de coruptie, pentru modul
în care si-au exercitat atributiile de serviciu si acest lucru arata sanatatea sistemului de justitie. Atunci când un
procuror sau un judecator a gresit, acela a fost investigat la fel ca orice alt cetatean. Dar mai sunt si alte categorii
profesionale care prin activitatea lor afecteaza cetatenii si societatea. Magistratii, dintr-o data, sunt cei mai
periculosi. De ce? De ce sunt procurorii periculosi? Pentru ca i-au investigat pe cei care au luat mita si au
prejudiciat bugetul de stat?
Câte dosare sunt în lucru în prezent la DNA? Aveti, în prezent, deficit de resurse umane sau materiale?
În cursul anului trecut, DNA a avut de investigat în jur de 11.000 de dosare, în care au lucrat aproximativ 100 de
procurori, 107 procurori mai exact. Au ramas în lucru la începutul anului peste 6.000 de dosare. Deci, un volum
destul de mare de activitate de gestionat, un numar impresionant de dosare pe care procurorii trebuie sa-l
gestioneze. Avem posturi care sunt vacante si înca nu sunt ocupate, facem interviu, pentru ca în cursul anilor
trecuti numarul de procurori care au venit în DNA si al celor care au plecat a fost aproximativ acelasi. Avem un
numar de posturi vacante si la ofiterii de politie. Sigur, încercam sa gestionam tot acest volum de munca cu
resursele pe care le avem. Noi avem niste solicitari anterioare facute la Ministerul Justitiei, înca din 2015, din 2016
cu privire la posibilitatea de a avea posturi în plus. O sa vedem cum se vor solutiona.
Cum catalogati activitatea DNA în 2017 fata de anii precedenti? Mai slaba? Mai eficienta? De ce?
Din punct de vedere statistic, activitatea noastra este cam aceeasi din ultimii patru ani. Din punct de vedere statistic
putem spune ca lucrurile stau la fel de bine ca si în anii trecuti. Sunt în jur de 1.000 de persoane care au fost trimise
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în judecata, în jur de 700 de persoane care au fost condamnate de catre instantele de judecata. A crescut volumul
dosarelor care au fost solutionate. Desigur, o sa prezentam cu cifre concrete la raportul de activitate care va fi
public. Ce este important, din perspectiva calitatii activitatii, este faptul ca numarul de achitari a scazut. Daca ne
raportam la anul trecut, sunt mai putine persoane achitate. Mare parte dintre aceste persoane au fost achitate
datorita unor decizii ale Curtii Constitutionale, dezincriminarii unor fapte sau datorita perioadei mari în care
dosarele s-au judecat. Sunt situatii în care dosarele au fost judecate dupa sapte sau opt ani de zile si interpretarea
probelor, interpretarea legislatiei, practica judiciara neunitara au influentat aceste solutii.
Cum vedeti faptul ca, în ultima vreme, tot mai multe persoane inculpate în mari dosare de coruptie pleaca
din tara înainte de pronuntarea unor sentinte definitive si ulterior pronuntarii? Ar putea fi prevenit acest
fenomen?
Da, exista în ultima perioada de timp o situatie în care anumiti inculpati, când se apropie sentinta, pleaca din tara.
O parte dintre inculpati au facut atacuri asupra justitiei, au demonizat procurorii si judecatorii si si-au dat seama ca
singura solutie de scapare este aceasta de a pleca din tara. S-au speriat si au fugit. Noi, ca procurori, sau în
interiorul sistemului de justitie, uzam absolut toate pârghiile legale pentru a preveni aceste fenomene. Sunt multe
situatii în care procurorii propun arestarea preventiva sau aplica acea masura preventiva a controlului judiciar, care
în majoritatea cazurilor este mentinuta de catre instantele de judecata. Problema intervine în momentul
monitorizarii acestor masuri. Cum se respecta masurile pe care judecatorii le aplica atunci când dispun masura
controlului judiciar pentru persoanele care sunt judecate? Şi acest lucru nu se face de catre procuror sau judecator,
se face de catre alte institutii: politia nationala, politia de frontiera. Sunt cunoscute situatiile în care persoane care
aveau control judiciar cu interdictia de a parasi tara totusi au reusit sa plece din tara. Cred ca raspunsul la aceasta
întrebare trebuie sa vina din partea autoritatilor de politie, sa ne spuna ce anume masuri suplimentare ar trebui
introduse în legislatie pentru a preveni astfel de situatii, pentru ca ei sunt singurii care pot evalua ce anume îi ajuta
sau îi încurca atunci când monitorizeaza aceste persoane. De foarte multe ori, controlul judiciar este aplicat, dar
aceste persoane reusesc sa paraseasca tara înainte de a se pronunta o solutie definitiva de condamnare. Şi atunci,
politia sau cei care au aceste masuri de supraveghere trebuie sa vina si sa spuna ce le lipseste, pentru ca astfel de
situatii sa fie evitate.
Redeschiderea dosarului vicepremierului Paul Stanescu readuce în prim plan problema demnitarilor
urmariti penal. Sunt membri ai viitorului guvern vizati de DNA în anchetele penale?
Persoanele care au calitatea de suspect sau inculpat sunt cunoscute. Alte de mentiuni nu pot sa fac.
Au solicitat alte institutii ale statului date despre anchetele care ar viza posibili ministri? Ma refer la
Presedintie.
Pâna în momentul în care o persoana nu are calitatea de suspect sau de inculpat, astfel de informatii nu pot fi
furnizate în afara cadrului legal. Ca atare, nu am primit astfel de solicitari. (...) Nu exista obligatie legala în acest
sens, nu exista o prevedere legala în acest sens si în momentul în care o persoana dobândeste calitatea de suspect
sau de inculpat, acest lucru este o informatie care poate fi facuta publica atunci când ea nu afecteaza bunul mers al
dosarului. Aceste situatii sunt cunoscute de tot publicul, nu doar de anumite persoane.
Se reclama, în spatiul public, ca anumite proceduri derulate de DNA au loc exact în anumite momente
politice si ca nu ar fi o simpla coincidenta. De exemplu, procedurile derulate în dosarele "Tel Drum" si
"Belina" în ziua consultarilor de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier sau redeschiderea
anchetei în cazul vicepremierului Paul Stanescu, dat de presa, la acea vreme, posibil candidat pentru functia
de sef al Executivului. Cum raspundeti?
Niciodata în activitatea noastra nu ne orientam dupa ceea ce se întâmpla în spatiul public sau în spatiul politic, sau
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evenimente politice sau alte evenimente publice. Ancheta îsi urmeaza cursul, în functie de probele care trebuie
administrate, conform legii. Sunt foarte multe situatiile în care noi începem, deschidem o investigatie sau suntem
sesizati cu o anumita fapta penala si începem o investigatie, anumite acte procedurale sau anumite acte si masuri
pe care noi le dispunem pot fi facute publice în anumite momente si în alte situatii nu pot fi facute publice. Daca
într-un dosar, care este deja cunoscut publicului, se efectueaza anumite acte care pot fi comunicate publicului, da,
putem sti ce se întâmpla. Dar sunt foarte multe situatiile în care se lucreaza ritmic în aceste dosare, în fiecare zi se
fac activitati si ele nu pot fi comunicate publicului. Faptul ca, uneori, astfel de activitati se suprapun pe anumite
evenimente politice, pe care nu le putem prevedea sau nu stim de ele, nu are nicio legatura cu activitatea noastra si
nici nu ne intereseaza ce se întâmpla în spatiul public. Pe noi ne intereseaza sa administram probele, în
conformitate cu legea si în termene, în asa fel încât sa nu depasim termenele impuse de Codul de procedura penala
si dosarele sa fie solutionate cât mai operativ. Şi am sa va dau câteva exemple. Sunt situatii în care sunt citate
persoane la DNA, în calitate de suspect sau de martor, peste doua saptamâni, peste zece zile. În acel interval de
timp se pot întâmpla lucruri în spatiul public, pe care procurorul nu are cum sa le prevada. Sunt situatii în care se
finalizeaza o expertiza. Aceasta expertiza trebuie comunicata suspectilor, ei sunt citati peste doua saptamâni, spre
exemplu, la DNA, pentru a lua cunostinta de expertiza, pentru a-si putea face apararea. În acel interval de timp pot
sa apara evenimente.
Mai sunt si alte situatii pe care as vrea sa le explic, cu privire la întrebarea "de ce anumite dosare s-au deschis
acum'' sau ''de ce anumite dosare se investigheaza acum, desi sunt fapte mai vechi".
Majoritatea dosarelor în DNA se deschid pe baza unor sesizari care vin de la alte institutii, de la persoane fizice
sau persoane juridice. Noi nu putem sa controlam momentul în care o persoana face o sesizare sau nu o face. Când
primim o sesizare, noi suntem obligati sa o înregistram si sa facem acea investigatie, indiferent de ceea ce se
întâmpla în spatiul public. Daca cineva crede ca anumite acte din anumite dosare s-au suprapus pe evenimente
publice si sunt alte motive în spatele acestei decizii, acest lucru se poate verifica de catre Inspectia Judiciara si
atunci se vede foarte clar într-un dosar ca procurorii lucreaza ritmic si ca administreaza probe doar pe baza a ceea
ce rezulta în dosar. Deci, nu ne orientam activitatea în niciun fel în functie de ceea ce se întâmpla în spatiul public.
De exemplu, la Paul Stanescu de ce s-a cerut redeschiderea dosarului? Au aparut probe noi?
Nu pot sa comentez, fiind un dosar care este în curs. Pot doar sa va spun ca aceasta decizie este luata în baza
dispozitiilor prevazute în Codul de procedura penala.
Sunt politicieni care vorbesc de un "stat paralel", care ar influenta sau împiedica anumite decizii în aceasta
zona a lor, inclusiv prin actiunile unor procurori, si din care ati face parte. De ce se face aceasta legatura?
Exista acest "stat paralel", în opinia dumneavoastra?
Exista interese paralele, exista interesul paralel al celor care au comis fapte penale si au praduit bugetul de stat.
Deci, daca vorbim de interese paralele, acestea sunt interese paralele - ale celor care au prejudiciat si au praduit
bugetul de stat.
De ce face aceasta legatura cu procurorii si cu seful DNA?
Sa raspunda cei care sunt întrebati la aceasta întrebare. Pot doar sa va spun ca noi, cei din DNA, în tot ceea ce
facem respectam legea, suntem verificati în ceea ce facem, dosarele noastre sunt judecate de catre judecatori, care
verifica modul în care s-au administrat probele, care judeca cazurile noastre. Atunci când se pronunta o solutie
definitiva, de condamnare în 90% din cazuri, avem raspunsul la toate aceste acuzatii. Faptul ca persoane care sunt
cercetate de DNA fac tot felul de acuzatii, nu înseamna ca ele sunt si adevarate. Şi daca exista interese paralele,
exista interese paralele ale celor care praduiesc bugetul de stat si care au fost prinsi si care îsi doresc ca justitia sa
se blocheze.
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Aceleasi persoane reclama si abuzuri, foarte multe abuzuri facute de procurori...
Suntem controlati tot timpul, suntem verificati. Şi de Inspectia Judiciara, masurile pe care le dispunem în dosare
sunt verificate în cursul judecarii dosarelor de catre instantele de judecata. Despre ce abuzuri putem sa vorbim
atunci când nu este specificat clar? Aceste atacuri privind abuzuri, privind tot felul de nelegalitati presupuse a fi
facute de procurori si de judecatori sunt reclamate în general de persoane care sunt implicate în dosare, de
persoane care, unele dintre ele, au fost condamnate în prima instanta sau care au fost condamnate definitiv.
S-au pronuntat decizii de achitare în dosare cu notorietate, pe motiv ca fapta nu exista. Sunt persoane care
cer despagubiri pentru ca au stat în arest preventiv. Ati facut o analiza? Ce se întâmpla cu procurorii care
au instrumentat aceste dosare si care s-au finalizat cu achitari?
Toate situatiile, când se pronunta o solutie de achitare, sunt analizate. La finalul anului sunt analizate toate solutiile
de achitare care s-au pronuntat în acel an si se verifica dosarul, de la prima fila pâna la ultima, pentru a stabili daca
acea achitare este imputabila sau nu procurorului care a efectuat investigatia. Sunt situatii în care achitarea se
pronunta din cauza modificarii legislatiei, dezincriminarii unor fapte penale, aparitiei unor decizii ale Curtii
Constitutionale, aspecte care pot fi extrem de greu de previzionat de catre un procuror la momentul trimiterii în
judecata. Nu ai de unde sa stii ca o anumita discutie va fi declarata neconstitutionala sau ca o anumita dispozitie
legala va fi modificata. Sigur, verificam si toate situatiile în care se pronunta achitarea pe alte temeiuri si daca
aceasta solutie de achitare este imputabila procurorului de caz, acest lucru se consemneaza într-un raport, se tine
cont si la evaluarea profesionala si în functie de motivul care a stat la baza stabilirii imputabilitatii se sesizeaza
Inspectia Judiciara sau se dispun altfel de masuri. Deci, niciodata o astfel de solutie de achitare nu ramâne
neanalizata. Mai mult decât atât, toate cazurile în care s-a dispus achitarea sunt discutate cu toti procurorii, pentru
a evita pe viitor astfel de situatii. Este important ca atunci când un procuror face trimiterea în judecata, el sa
respecte legea, sa fie de buna credinta. Când s-a constatat ca nu au existat aceste conditii, cu siguranta s-a facut
sesizare la Inspectia Judiciara sau s-au dispus alte masuri, s-a retinut ca fiind imputabila acea achitare procurorului
respectiv.
Pe de alta parte, procentul de achitari în ultimii ani este relativ constant. Este undeva la 10%. Dar, acest lucru arata
sanatatea sistemului de justitie, arata ca un dosar facut de un procuror este judecat, sunt facute si alte verificari.
Avem situatii în care s-au pronuntat, spre exemplu, condamnari la pedepse cu închisoarea chiar si de 10 ani, dupa
care o instanta ierarhic superioara a pronuntat achitarea. Avem si situatii în care la fond se pronunta achitarea si
ulterior se pronunta o condamnare. În astfel de cazuri este greu de spus ca un procuror a gresit, având în vedere ca
exista opinii diferite în cadrul completelor care au pronuntat acele solutii. Şi, de obicei, în astfel de situatii vorbim
de o legislatie care nu este unitara, de practica judiciara care nu este unitara sau de dispozitii legale care pot fi
interpretate diferit.
Dar sunt si inculpati achitati care au stat în arest preventiv si acum reclama si despagubiri.
Da, si în astfel de situatii se face aceasta verificare si legea prevede ca au acest drept. La finalul acestui proces se
poate stabili daca a avut dreptate sau nu, la finalul fiecarui an stabilim daca modul în care s-a facut ancheta este
sau nu imputabila procurorului, se fac controale si de catre Inspectia Judiciara, si de catre procurorii ierarhici.
Toate aceste situatii se analizeaza.
Recent, Curtea Constitutionala a dat o decizie referitoare la îndepartarea probelor obtinute nelegal. Câte
dosare afecteaza si ce se întâmpla cu aceste cauze? Aveti astfel de situatii în cazul dosarelor instrumentate
de procurorii anticoruptie, unde instanta a constatat ca este nelegala o proba si mentinuta în dosar?
Au fost astfel de situatii în care instanta a constatat ca o proba nu a fost administrata legal, de obicei se discuta în
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Camera preliminara, în cursul unor contestatii acest lucru a fost reevaluat. Nu schimba cu nimic decizia Curtii
Constitutionale ceea ce se întâmpla si pâna acum, pentru ca atunci când se evalua valoarea probelor administrate
niciodata o proba care a fost declarata nelegala nu a fost luata în considerare pentru pronuntarea unei solutii. Ce
schimba decizia Curtii Constitutionale? Faptul ca fizic acea proba va fi luata din dosar si scoasa. Pâna acum ea
ramânea la dosar, dar nu se tinea cont în evaluarea probelor. Sunt foarte putine situatii din dosarele DNA când
anumite probe au fost declarate nelegale.
Aveti ce sa va reprosati în maniera în care ati condus institutia în relatia cu colegii, v-au dezamagit anumiti
colegi procurori?
Ca manager al unei institutii îmi fac si eu o evaluare în fiecare an. Sigur ca sunt decizii pe care as fi vrut sa le iau
mai rapid, poate decizii mai bune, sigur ca am si anumite regrete ca nu am luat anumite decizii la un anumit
moment. Cred ca fiecare om care conduce o institutie îsi face o astfel de evaluare si nu poti sa spui ca tot ceea ce ai
decis este perfect. Acum, de dezamagiri noi nu prea putem vorbi, pentru ca lucram într-un domeniu în care
ratiunea este mult mai importanta. Am avut si colegi care nu au avut un comportament corespunzator, ori în viata
privata, ori la locul de munca. Important pentru noi a fost ca am dispus imediat masuri. Nu exista institutii
perfecte, pentru ca lucram cu oameni. Chiar daca criteriile de selectie în DNA sunt foarte stricte, sunt foarte
riguroase, este foarte greu sa prevezi ce se întâmpla dupa un an sau dupa doi, când un coleg în timpul liber poate sa
aiba o conduita necorespunzatoare sau poate chiar în timpul serviciului. Important este ca, de câte ori au aparut
astfel de situatii, noi am reactionat. Şi va reamintesc, am avut procurori din DNA anchetati de catre procurorii din
DNA, am avut situatii în care am cerut revocarea unor procurori din DNA, am avut situatii în care anumiti colegi
au plecat din DNA pentru ca au avut un comportament necorespunzator în timpul liber. Este extrem de greu sa
prevezi astfel de situatii. Au fost si foarte multe situatii în care noi am prevazut ca anumiti colegi au probleme si au
plecat din DNA, au fost si astfel de situatii de-a lungul timpului, însa ce este important este sa nu generalizam.
Faptul ca au fost doi sau trei sau patru procurori cu probleme în DNA nu înseamna ca toata lumea este la fel.
Colegii care lucreaza în DNA sunt seriosi, sunt profesionisti, respecta normele codului deontologic, respecta
întotdeauna normele legale. Se munceste foarte mult, se munceste foarte serios, sunt oameni curajosi, sunt oameni
care risca foarte mult pentru ceea ce fac si ei sunt primii care reactioneaza atunci când un alt coleg are un
comportament care nu corespunde exigentelor noastre. În toate cazurile care au fost facute publice, chiar colegii
din DNA au reactionat si chiar noi, ca institutie am reactionat. Deci, din acest motiv cred ca este important ca,
atunci când o institutie se loveste cu o problema sa aiba o reactie. Şi noi aceasta reactie am avut-o tot timpul.
Sigur, dorim sa avem numai oameni perfecti în DNA si încercam tot timpul ca criteriile de selectie sa fie mult mai
riguroase, pentru a putea evita pe viitor astfel de situatii.
Ati admis ca ati avut si dezamagiri. Simtiti ca mai aveti o echipa în spate?
Da, cum sa nu. Întotdeauna am spus ca DNA nu este un om, DNA este o institutie. Acest lucru l-am spus înca din
primele zile ale mandatului meu si continui sa spun acelasi lucru. Vorbim de o echipa formata din oameni curajosi,
profesionisti, activi, care îsi doresc sa schimbe ceva si care îsi fac datoria în fiecare zi.
Au fost afectate în vreun fel anchetele în urma presiunii mediatice a unor politicieni? Ati primit plângeri
din partea procurorilor?
Procurorii îsi fac treaba în fiecare zi. Nu ne uitam la ce se întâmpla în spatiul public, nu ne intimidam de atacurile
la care am fost supusi, nu ne intimidam de alte actiuni la care am fost supusi, cel putin în ultimii ani, nu ne
intimidam de hartuiri. Pur si simplu ne continuam treaba si o sa continuam sa ne facem treaba, sa investigam
dosarele într-un mod profesionist. Cei care lucreaza în DNA sunt obisnuiti cu aceste presiuni si, daca tot vorbim de
eficienta, poate intensitatea atacurilor este un criteriu de eficienta pentru ca ne facem treaba foarte bine.
Sunteti la mijlocul celui de-al doilea mandat. Care a fost mai bun - primul sau al doilea?
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Haideti sa asteptam finalul celui de-al doilea mandat, ca sa pot sa fac o evaluare. Nu stiu daca pot sa spun de un
mandat mai bun sau mai putin bun. Pot sa spun ca au fost provocari diferite în fiecare an al fiecarui mandat. Ce
este diferit în acest al doilea mandat, poate este faptul ca suntem supusi unui asalt cum nu a mai existat în justitia
din România si acest asalt se manifesta prin atacuri, prin dezinformari, prin minciuni, prin stiri false despre ceea ce
facem, prin faptul ca se încearca modificarea unor legi esentiale pentru buna functionare a institutiei si a ceea ce
facem noi. Este un an, anul 2018, în care sa vedem daca aceste legi vor intra sau nu în vigoare.
Ce va face Laura Codruta Kovesi dupa DNA?
Îmi voi continua viata. Viata mea nu se termina odata cu mandatul la DNA. Functia de procuror-sef este doar o
functie, asa cum am trata-o mereu: vin, plec, îmi fac treaba cât stau aici. Viata mea va continua. Nu se termina
viata în 2019!
Tot în magistratura?
Da, tot în magistratura. Este domeniul la care ma pricep. Am spus de mai multe ori ca nu voi intra în politica, am
spus ca nu voi candida pentru alte functii. Îmi doresc sa continui în acest domeniu, pentru ca am o experienta
foarte mare. Cred ca sunt lucruri prin care am trecut poate unice pentru un procuror general sau pentru un
procuror-sef, cel putin pâna în acest moment, si doresc sa-mi continui tot în acest domeniu activitatea.
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