COMUNIST PANA-N MADUVA OASELOR – Procurorul General Augustin Lazar mai avea putin si ii declara
nebuni pe procurorii DNA Doru Tulus si Mihalea Iorga Moraru care au indraznit sa o conteste pe Kovesi: „Sunt
intr-o stare emotionala... Procurorii care lucreaza in structurile specializate au o mai mare uzura mentala,
emotionala”. Oare Lazarica nu stie cat de uzata mental e Luluta, sefa peste structuri specializate de peste un
deceniu?
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Inadmisibile declaratiile facute de Procurorul General
Augustin Lazar (foto) la finalul sedintei in care procurorii din CSM au dispus revocarea procurorilor Doru Tulus
si Mihaela Iorga Moraru, doar pentru ca au indraznit sa o conteste pe sefa DNA Laura Kovesi. Afirmatiile
groaznice facute de Augustin Lazar au amintit de practicile comuniste si securiste, cand cei care trebuiau
eliminati si cei care deveneau ostili sistemului erau discreditati, punandu-se la indoiala capacitatea lor de a
gandi coerent si sanatatea mentala. Iar multi dintre ei chiar ajungeau sa fie inchisi in fel de fel de spitale de
psihiatrie, daca nu cumva sfarseau la inchisoare.
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Trebuie spus insa ca atitudinea si abordarea lui Lazarica sunt normale, credem noi, daca avem in vedere ca
actualul sef al PICCJ a fost "modelat" din punct de vedere profesional sub regimul comunist, fiind vreme
de vreo opt ani procuror ceausist, dupa care si-a continuat activitatea in perioada neo-comunista a lui Ion
Iliescu, pentru ca acum sa pozeze intr-un reformator al sistemului judiciar si aparator al statului de drept.
Iata insa ca mentalitatile si apucaturile din trecut il urmaresc pe Augustin Lazar.

page 1 / 2

Halucinantul Lazarica
Astfel, in mod incredibil, Augustin Lazar a pus la indoiala capacitatea procurorilor Doru Tulus si Mihaela Iorga
Moraru de a gandi coerent, precizand ca din punctul sau de vedere cei doi se afla intr-o stare emotionala si ar
trebui sa incerce sa isi revina rapid. Mai mult, pentru ca mesajul sau sa fie si mai bine inteles, Lazarica a explicat
cum procurorii care lucreaza in structurile de specialitate au o mai mare uzura mentala si emotionala, fiind un stres
si un efort mental mult mai accentuat in comparatie cu alte locuri. Practic, Augustin Lazar mai avea putin si ii
scotea nebuni pe procurorii Doru Tulus si Mihaela Iorga Moraru care au indraznit sa nu se supuna zeitei Laura
Kovesi.
Lazarica ar trebui totusi sa mearga cu analiza mai departe. Si sa ne spuna daca si cat de mare este uzura
mentala a Laurei Kovesi, in conditiile in care aceasta este sefa peste structuri specializate ale parchetelor
de peste un deceniu.
Iata declaratiile Procurorului General Augustin Lazar:
„Unul dintre ei (n.r – procuror DNA) a venit in audienta la Parchetul General si i-a reprezantat si pe ceilalti pentru
a-si prezenta pozitia sa in legatura cu maniera in care se facea testarea cu aparatul poligraf si pentru a se plange,
in esenta, pentru actele de urmarire penala care se efectuau. Urmeaza ca aceasta plangere sa fie solutionata.
Unul care ii reprezenta pe ceilalti doi.
Fiecare se apara cum crede. Eu cred ca ei sunt intr-o stare emotionala si eu sper sa isi revina in timp util, nu
ar trebui sa se escaladeze aceasta situatie. As vrea sa va mai spun ceva. Procurorii care lucreaza in
structurile specializate ale Ministerului Public au o mai mare uzura mentala, emotionala. Eu va spun ca
acolo este un stres si un efort mental pe care nu il au altii care lucreaza in alta parte. Cred ca este
important sa vedem ca dupa o perioada de timp, pentru protectia lor, ar trebui sa se stabileasca niste
mandate, patru ani, apoi patru ani si dupa aceasta procurorii sa-si poata schimba profilul de activitate
fiindca nu ar trebui ca cineva sa stea acolo pana cand devine vulnerabil”.
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