Kovesi: Imunitatea parlamentarilor ar trebui eliminată complet. E o aplicare preferenţială a legii
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Procurorul şef al DNA, Codruţa Kovesi, spune că imunitatea parlamentarilor ar trebui
eliminată complet, apreciind că nu este normal ca un vot politic să se substituie justiţiei şi că
este o aplicare preferenţială a legii, prin care se creează discriminări faţă de restul populaţiei.
Odată cu reluarea procesului de revizuire a Constituţiei, dar şi pe fondul numeroaselor cereri
ale procurorilor DNA privind reţinerea şi arestarea preventivă a unor parlamentari, există şanse,
cel puţin teoretice, ca imunitatea parlamentară să fie ori eliminată, ori mult restrânsă. Membrii
comisiei de revizuire a legii fundamentale au păreri împărţite cu privire la acest subiect.
Codruţa Kovesi a spus, miercuri seară, la Digi24, că nu este normal ca un vot politic să se
substituie justiţiei, ea criticându-i pe parlamentari pentru că fac scut în jurul colegilor lor care au
probleme cu legea, blocând actul de justiţie.
”Să fie eliminată complet (imunitatea
parlamentară -n.r.). Nu e normal ca un vot al unor politicieni să blocheze justiţia sau să se
substituie justiţiei (...) Orice cerere de arestare pe care procurorii o fac este supusă controlului
judecătoresc (...) Dacă vorbim de solicitări de arestare preventivă, atunci avem un tratament
preferenţial în favoarea parlamentarilor. Un cetăţean care nu e parlamentar şi care comite
acelaşi gen de faptă poate fi arestat oricând. Un parlamentar poate comite orice faptă de
corupţie pentru că Parlamentul poate proteja şi nu votează arestarea preventivă. Este o aplicare
preferenţială a legii”, a spus procurorul-şef al DNA.

Referindu-se la actuali sau foşti miniştri, care nu pot fi nici urmăriţi penal fără un aviz al
Parlamentului, Laura Codruţa Kovesi a amintit de cazurile foştilor miniştri Daniel Chiţoiu şi
Laszlo Borbely, în care acest aviz nu a fost dat.
”Era o suspiciune, se putea
confirma sau infirma. Noi nici nu am putut face o verificare pentru că nu am primit aviz.
Anchetele sunt blocate”, a menţionat procurorul şef al DNA.

Kovesi a explicat şi de ce dosare din 2012 sau 2013 se soluţionează acum, spunând că un
procuror lucrează şi la peste 100 de dosare anual şi precizând că de la începutul acestui an
s-au înregistrat 1.500 de dosare noi la DNA, în condiţiile în care în perioada similară a anului
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trecut au fost peste 1.200 de dosare.

”Nu este o creştere spectaculoasă, având în vedere că într-un an de zile procurorii din DNA au
de soluţionat în jur de 9.100 de dosare”, a spus Laura Codruţa Kovesi.

De asemenea, Kovesi i-a răspuns preşedintelui Klaus Iohannis, care se întreba retoric cum de
nu a verificat nimeni în ultimii ani acuzaţiile de corupţie la adresa unor politicieni şi spunea că
este ”bine că se întâmplă şi acum, în ceasul al doisprezecelea”.
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