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„Cel care mută un munte începe întotdeauna prin a îndepărta pietrele mai mici.” – Confucius

Succesul este o stare sufletească dobândită prin muncă. El este simțit în interiorul celui care l-a
dobândit, precum și în lumea din afară, cu o arie mai mică sau mai mare, după importanța
dobândirii lui. Succesul este direct proporțional cu munca depusă și pasiunea pentru atingerea
lui. Succesul depinde în primul rând de calitatea celui care luptă să-l dobândească. Pentru
succes trebuie să fii dotat intelectual, să muncești intens, cu concentrarea asupra obiectivului
urmărit. Succesul are treptele lui de urcat până la atingere. Depinde de pașii pe care îi faci,
hotărârea și încrederea în tine, cu care pășești. Iar încrederea este necesar să se sprijine pe
calculul rațional și pe focul pasiunii cu care ai pornit la muncă până la atingerea lui, precum și în
continuare, pe drumul materializării acestui succes.

Să nu ne gândim la dușmani, ci să ne concentrăm asupra țelului propus. Succesul nu e
rezultatul unei arderi spontane, nu este norocul venit peste noapte, ci este rezultatul unei munci
intense, corecte – curajoasă, sinceră și având drept scop Binele. Succesul nu vine din altă
parte, persoana respectivă trebuie să-și aprindă acest foc în suflet.

După zile întregi de așteptări, timp în care țineam pumnii strânși pentru România, justiție și
statul de drept, Laura Codruța Kӧvesi a fost audiată la Brussel, pentru postul de procuror-șef al
UE.

Marţi seară, 26 febr. 2019 Laura Codruţa Kӧvesi a fost audiată de comisiile reunite CONT și
LIBE, ce țin de Parlamentul European. Prestația doamnei Laura Codruța Kӧvesi a fost
excepțională, conform pregătirii și profesării în acest domeniu al justiției. Ulterior, a fost votată
pentru funcția de procuror-șef european de către Comisia de control bugetar (CONT) cu 12
voturi, în timp ce procurorul francez Bohnert a primit 11, iar candidatul germanul a primit un
singur vot.

Laura Codruța Kovesi a obținut primul loc și la votul din Comisia pentru Libertăţi civile, justiţie şi
afaceri interne (LIBE), ceea ce o face candidat al Parlamentului European pentru postul de
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procuror-șef european. Urmează votul țărilor membre în cadrul Consiliului Uniunii Europene.
Laura Codruța Kӧvesi a fost votată cu 26 voturi, în timp ce candidatul francez a primit 22 voturi,
iar cel german un vot. Este o victorie individuală, este succesul unei românce!

Am avut sentimentul rușinii văzând cum guvernanții români au respins-o, cu câtă ură și invidie
au putut vorbi europarlamentarii români, un exemplu revoltător fiind cel al Mariei Grapini.

Laura Codruța Kӧvesi, simbolul anti-corupției, a revenit în România după votul din Comisia
CONT și LIBE pentru funcția de procuror șef european. Fosta șefă a DNA a susținut o scurtă
declarație de presă pe Aeroportul Otopeni:

„M-am înscris în cursa pentru EPPO ca profesionist. Nu am avut suportul guvernului de la
București, nici nu l-am cerut și nici nu mă așteptam să îl primesc. Ceea ce a depins de mine am
făcut. Este o mare onoare că am obținut primul loc la selecția tehnică a Comisiei Europene și că
am avut ocazia să îmi susțin candidatura în Parlamentul European, alături de alți doi
profesioniști. Competiția pentru desemnarea EPPO a fost organizată într-un mod desăvârșit,
sunt bune practici din care toate țările au ceva de învățat, și, mai ales noi, în România, avem de
învățat.

Cred ca acest vot din Parlamentul European nu a fost doar pentru mine, ci a fost un vot pentru
sistemul de justiție român, dar și pentru toți cetățenii români care au susținut în ultimul timp
lupta anticorupție și statul de drept. Cred că acest vot a fost pentru toți procurorii și judecătorii
din Europa care sunt supuși presiunilor în activitatea lor.

În aceste zile magistrații români se opun cu îndârjire preluării sub control politic a Justiției, în
urma unei ordonanțe de urgență ce încalcă normele europene, încalcă recomandările explicite
ale Comisiei Europene, ale Greco și ale Comisiei de la Veneția.

Sunt magistrat român și sunt alături de colegii mei. Situația la care s-a ajuns este chiar gravă,
un protest al magistraților este ceva ieșit din comun.”

Da, avem nevoie de un sistem judiciar puternic, procurori curajoși care să-și facă în continuare
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meseria. Oamenii sunt alături de magistrați care nu cedează. Bravo lor!
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