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APR SCAPA DE #REZISTENTI –
Curatenie in Asociatia Procurorilor din
Romania. Mai multi procurori din
Brasov au plecat din APR. Printre ei se
numara fostul procuror DNA Iulian
Nica, cercetat penal dupa ce l-a retinut
si i-a facut dosar Printului Paltin
Sturdza pe stenograme falsificate
grosolan, fosta adjuncta a lui Kovesi si
semnatara a Protocolului PICCJ-SRI,
Gabriela Scutea, dar si procurori care
au cerut ca deciziile CCR sa nu se mai
aplice. Se pune la cale destructuarea
APR (Document)
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Continua vestile bune pentru Asociatia Procurorilor din Romania, dupa demisiile lui Bogdan Gabor si ale altor
procurori din Consiliul Director, si alegerea Elenei Iordache la conducerea APR. Un nou episod care poate duce la
insanatosirea acestei Asociatii si transformarea ei intr-un organism care sa apere cu adevarat interesele
procurorilor, nu care doar sa ingane si sa sustina interesele Sistemului odios care a condus tara cu teroarea
catuselor, a avut loc joi, 3 octombrie 2018, data la care APR a scapat de o serie de procurori #rezistenti.

Astfel, mai multi procurori din Brasov au anuntat ca parasesc Asociatia. Nicio pierdere, daca ne gandim ca
printre ei se regasesc fostul procuror DNA Iulian Nica - in prezent la Parchetul Tribunalului Brasov,
cercetat penal in prezent dupa ce l-a retinut si i-a facut dosar Printului Paltin Sturdza pe baza unor
stenograme falsificate grosolan -, procuroarea Gabriela Scutea (foto) – fosta adjuncta a Laurei Kovesi in
perioada in care aceasta conducea PICCJ si semnatara a Protocolului PICCJ-SRI din 2009 – sau procurori
de la Parchetul Judecatoriei Brasov care au socat intregul sistem judiciar prin cererea lor halucinanta ca
deciziile CCR privind legile din justitie sa se suspende, desi acestea sunt obligatorii.
Demisionarii deranjati de gestul de curaj si demnitate al APR

Foarte interesante sunt insa motivele invocate de acesti procurori. Practic, ele dovedesc, din punctul nostru de
vedere, ca linia sanatoasa pe care a intrat APR dupa schimbarile de la varful Asociatiei a provocat o
profunda nemultumire. Spre exemplu, unul dintre motivele invocate de procurorii din Brasov care si-au luat
talpasita din APR a fost reactia Asociatiei dupa atacul de netolerat al ambasadorului SUA la Bucuresti,
Hans Klemm, care a catalogat Inspectia Judiciara ca fiind o institutie manipulata politic. Or, respectivii
procurori din Brasov sustin ca declaratiile acestui ambasador ar fi unele corecte, deci implicit acuza faptul
ca Inspectia Judiciara ar fi una manipulata politic.

De asemenea, demisionarii acuza ordonanta de urgenta a Guvernului prin care practic s-a prelungit
mandatul actualei conduceri a Inspectiei Judiciare, in conditiile in care este de notorietate ca o anumita
grupare din sistem, inclusiv membri ai CSM, incearca cu disperare sa scape de sefii acestei institutii.

Nu in ultimul rand, cum era de asteptat, procurorii din Brasov acuza si alegerea Elenei Iordache in fruntea
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Asociatiei Procurorilor din Romania. Deloc surprinzator, daca tinem cont ca Elena Iordache a devenit tinta
si subiectul unor critici din partea propagandei Sistemului ticalos, dupa ce a indraznit sa ii puna sub
acuzare pe procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti.

Pe de alta parte, trebuie spus ca disensiunile dintre actuala conducere a APR si procurorii din Brasov ar fi ceva mai
vechi. Mai exact, ele ar fi aparut pe fondul discutiilor referitoare la aberanta cerere despre care aminteam ceva mai
sus, de suspendare a deciziilor obligatorii ale CCR.

Planul pentru destructurarea APR

Oricum, credem noi, plecarile acestor procurori reprezinta un pas inainte pentru asociatie, care, iata, se curata de
procurori #rezistenti, caci multi dintre cei care au parasit APR se numara printre semnatarii memoriilor magistratilor
activisti sau au fost demascati de presa ca facand parte dintre cei care s-au suit pe treptele Curtii de Apel Bucuresti
ca sa protesteze impotriva modificarilor la Legile Justitiei. Este de asteptat insa ca in viitorul apropiat sa asistam si
la alte plecari din APR - desigur: plecari ale unor procurori din aceeasi categorie.

De altfel, in mediile judiciare circula deja informatia ca aceste demisii fac parte dintr-un plan mai amplu,
prin care se incearca destructurarea APR si crearea unei noi asociatii care sa sustina interesele Sistemului
ticalos si ale Noii Securitati. Exista deja un personaj cunoscut in interiorul parchetelor, chiar din DNA, care
a demarat procedurile pentru infiintarea unei noi asociatii, in care sa fie racolati cat mai multi membri ai
APR.

In acelasi timp insa, din informatiile pe care le detinem, in contextul in care APR a renuntat sa mai fie o portavoce
#rezist, in asociatie au avut loc in ultimele zile mai multe inscrieri ale unor procurori.

Iata comunicatul procurorilor din Brasov care au plecat din APR:
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