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CARAMBA TATAIE! - Asociatia 21
Decembrie 1989 il someaza pe
Augustin Lazar sa ceara scuze
romanilor dupa dezvaluirile Lumea
Justitiei privind tinerea dupa gratii a
fostului dizident anticomunist Iulius
Filip, pe motiv ca a “purtat discutii
dusmanoase la adresa RSR” si a adus
“injurii la adresa organelor de partid si
de stat”. Lazar a fugit de presa cand a
fost intrebat de legaturile cu PCR, dar
a aruncat printre dinti: “Manipularile
unui site dedicate campaniei”
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Procurorul General al Romaniei Augustin Lazar (foto) este somat sa isi dea demisia si sa isi ceara scuze public
tuturor romanilor. Solicitarea a fost facuta de Asociatia 21 Decembrie 1989, condusa de Doru Maries, si vine
dupa dezvaluirile facute de Lumea Justitiei privind tinerea in puscarie a dizidentului anticomunist Iulius
Filip, inchis la Penitenciarul Aiud pentru “propaganda impotriva orandurii socialiste”, pe motiv ca acesta
“nu a dat dovezi temeinice de indreptare”, “a purtat discutii dusmanoase la adresa RSR” si a adus “injurii
la adresa organelor de partid si de stat” (click aici pentru a citi).
Sunt dezvaluiri pe care Lumea Justitiei le-a facut vineri, 29 martie 2019, ocazie cu care inainte de a publica articolul
i-am trimis o solicitare lui Lazar in care i-am adresat rugamintea de a comenta cazul dizidentului anticomunist.
Augustin Lazar a avut posibilitatea de a nega implicarea sa, insa nu a oferit niciun raspuns. Iar tacere a fost si in
zilele urmatoare, sambata si duminica, pana luni 1 aprilie 2019, cand Procurorul General al Romaniei a vorbit
pentru prima data, pe fuga e drept, despre dezvaluirile Lumea Justitiei. Nu a vorbit insa in sensul de a clarifica daca
el este sau nu procurorul care l-a tinut in puscarie pe dizidentul anticomunist Iulius Filip. In schimb, a acuzat Lumea
Justitiei ca ar manipula: “Sunt manipularile unui site. Sunt manipularile unui site dedicate campaniei”. Care
sa fie manipularea in conditiile in care Lumea Justitiei nu a facut nicio acuzatie la adresa lui Lazar si i-a dat
posibilitatea sa isi exprime un punct de vedere, insistand chiar in primirea unui raspuns?
Chiar si asa, Lumea Justitiei continua sa ii ceara lui Augustin Lazar sa raspunda la urmatoarea intrebare:
-este sau nu el procurorul care la mijlocul anilor '80 a slujit Partidul Comunist Roman si regimul
Ceausescu, avand grija ca dizidentul anticomunist sa nu iasa din puscarie.
Iata comunicatul publicat de Asociatia 21 Decembrie 1989:
"In urma dezvaluirilor din media de azi 31.03.2019, Asociatia „21 Decembrie 1989” solicita imperativ demisia
Procurorului General Augustin Lazar.

Totodata solicitam ca Augustin Lazar sa prezinte scuze public Presedintelui Romaniei, Domnului Klaus
Iohannis si tuturor romanilor.

Consiliul Director al Asociatiei „21 Decembrie 1989”.
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