Tăriceanu, atac la adresa lui Kovesi: În România cred că sunt sute
de procurori mai bine pregătiți
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Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri, că în România
sunt sute de procurori mai bine pregătiți ca Laura Codruța Kovesi, cu integritate
profesionistă, spunând că modelul european de de numire politică a procurorului șef ar
putea fi preluat și de țara noastră.
„În România cred că sunt sute de procurori, care din punct de vedere profesional sunt bine
pregătiți, mai bine ca doamna Kovesi, cu un profil moral corect, cu integritate profesională.
Ceea ce îmi pare rău, la doamna Kovesi avem deficit enorm. DNA a fost în ultimii ani o sursă
ermanentă de abuzuri și de excese ”a declarat președintele Senatului, Călin Popescu
Tăriceanu.
Liderul ALDE a mai spus că în România poate fi adoptat modelul european de numire politică a
procurorului șef, afirmând că ar fi bine să nu mai existe abuzuri.
„A fost o negociere la sânge în Comisia LIBE și Comia CONT, între grupurile politice PPE S&D,
ALDE, Verzi. Negocierile nu se fac la Comisie. Eu cred că de multe ori avem multe lucruri de
învîtatde la Comisia Europeană, de la Parlamentul European. Dacă în România noi am face
numirea procurorului șef prin negocierile politice din Parlament cred că toată lumea ar sări în
sus, ar lua țara foc. Și după aceea negocierea să se întâmpe între Parlament și Guvern. Nu
cred că este exemplu de bune practici. Secția (de anchetare a magistraților – n.r.) la noi este e
aleasă de CSM, şeful secţiei tot de CSM şi nu e bine. Poate ar trebui să luăm modelul
european. Prin OUG 7, rolul principal l-a avut CSM, a fost filtrul care a analizat propunerile.
Vorbind de depolitizarea Justiției, mie mi se pare că umblăm cu dublă măsură. Cea mai bună
soluție de depolitizare este ca propunerile să nu fie la nivelul instanțelor politice, ci la nivelul
CSM, care este garantul independenței Justișiei. Numirile la această Secție sunt făcute de
CSM. Trebuie să facă cineva și propunerile( ministrul Justiției – n.r.). Cred că ar fi bine ca în
România să fie respectată legea de procurori. Să nu mai avem abuzuri”, a spus Tăriceanu.
Laura Codruța Kovesi este candidat la funcția de șef al Parchetului European.
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