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LAZAR SI IOHANNIS SUNT TERMINATI
– Avem documentul care demasca
fratia Lazar-Iohannis pe dosare penale!
Taica Lazar a transmis personal
solutiile multumitoare pentru Klaus
Iohannis, certificand legalitatea si
temeinicia clasarilor. Doua dosare
penale privindu-l pe Iohannis, din
2014, au fost repartizate de Lazar cu
mana lui. Cititi devastatorul Raport al
Inspectiei Judiciare ca sa intelegeti de
ce Iohannis repeta ca papagalul:
"Lazar face o treaba foarte buna... Sunt
multumit"
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Acum intelegem si noi de ce este atat de multumit presedintele Klaus Werner Iohannis de activitatea procurorului
general al Romaniei Augustin Lazar si de ce sustine ca acesta face "o treaba foarte buna". Lumea Justitiei a
intrat in posesia Raportului ajuns pe masa membrilor Consiliului Superior al Magistraturii in care Inspectia
Judiciara demasca fratia dintre Klaus Iohannis (foto stanga) si Augustin Lazar (foto dreapta), fratie care
dateaza inca din 2014, cand Parchetul Curtii de Apel Alba Iulia a clasat, in timpul alegerilor prezidentiale,
ultimele doua dosare penale ale lui Iohannis. Este vorba despre Raportul privind efectuarea unor verificari la
PCA Alba Iulia cu referire la respectarea de catre procurorii acestui parchet a normelor de procedura in efectuarea
urmaririi penale si in solutionarea plangerilor formulate impotriva solutiilor de neurmarire penala sau de netrimitere
in judecata in cauzele privindu-l pe Klaus Werner Iohannis, instrumentate in perioada 1 martie 2001 – 27 aprilie
2016, precum si respectarea termenelor rezonabile de solutionare in aceste cauze penale.

Iohannis spalat si apretat in timpul alegerilor prezidentiale
Documentul zdrobitor al Inspectiei Judiciare pe care Lumea Justitiei il publica integral in exclusivitate arata ca de
ultimele doua dosare penale care il vizau pe Klaus Iohannis s-a ocupat atent chiar Augustin Lazar. Mai
exact, in noiembrie 2014, cand detinea functia de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de
Apel Alba Iulia, Augustin Lazar a repartizat cu mana lui cauzele privindu-l pe Iohannis procurorilor Iustin
Bic si Carmen Maria Capra. Aceasta din urma, ce sa vedeti, este vecina de strada cu Iohannis. Astfel, Bic si
Capra, la randul lor, au solutionat cauzele in mai putin de o luna de la inregistrarea lor pe rolul parchetului.
Mai exact, in data de 20.11.2014 procurorul Iustin Bic a clasat dosarul nr. 595/P/2014, iar in data de
5.12.2014 procuroarea Carmen Maria Capra a clasat dosarul nr. 625/P/2014, acestea fiind ultimele doua
dosare pe care Iohannis le mai avea inainte de a ajunge la Cotroceni.
Asupra uneia dintre clasari s-a aplecat mai atent chiar Augustin Lazar, care "a semnat adresa de comunicare a
solutiei catre petenta, certificand legalitatea si temeinicia solutiei" de clasare pronuntata intr-una dintre
cauzele privindu-l pe Iohannis.
Rasplata a venit imediat
De mentionat ar fi si faptul ca imediat dupa solutia de clasare pe care Augustin Lazar a certificat-o din
punct de vedere al legalitatii si temeiniciei era data de procurorul Iustin Bic, acelasi procuror care, la putin
timp dupa ce Augustin Lazar a ajuns procuror general al Romaniei, a fost delegat de Lazar ca procuror la
PICCJ in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica. Aici procurorul Bic a zabovit vreo 6 luni, insa
neaptandu-se ritmului alert din Capitala, s-a reintors la PCA Alba Iulia.
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Extrem de important este si faptul ca cele doua clasari pronuntate de procurorii Bic si Capra au fost date
imediat dupa ce Klaus Iohannis a fost ales in functia de presedinte al Romaniei. Caci, asa cum ne amintim,
alegerile prezidentiale din Romania au avut loc in doua tururi de scurtin, respectiv 2 noiembrie 2014 si 16
noiembrie 2014, dupa al doilea tur Iohannis fiind numit presedinte.
In context, amintim ca Augustin Lazar a fost numit de Klaus Iohannis in functia de procuror general al Romaniei in
data de 28 aprilie 2016, data de la care presedintele Romaniei nu a contenit cu laudele la adresa activitatii lui Lazar
in PICCJ. Cel mai recent exemplu este cel din 4 ianuarie 2018, cand Iohannis a anuntat ca nu il va revoca pe
Augustin Lazar din functia de procuror general al Romaniei, astfel cum a solicitat ministrul Justitiei,
subliniind ca este foarte multumit de activitatea desfasurata de Lazar la Parchetul General (facsimil 1).

Taica Lazar a certificat clasarea lui Klaus Iohannis: "Acesta a semnat adresa de comunicare a solutiei catre
petenta, certificand legalitatea si temeinicia solutiei"
Din punctul nostru de vedere, concluzia Inspectiei Judiciare este dureroasa pentru Klaus Werner Iohannis si
Augustin Lazar, intrucat demonstreaza ca actualul procuror general al Romaniei a avut cunostinta de dosarele
Presedintelui, ocupandu-se de acestea pe vremea cand era sef al PCA Alba Iulia. Poate fara nicio legatura, ulterior
Iohannis l-a numit in functia de procuror general al Ministerului Public.
Acest lucru reiese chiar din ultima fraza din concluziile Raportului Inspectiei (facsimil 2):
"Datele de verificare releva faptul ca dosarele penale nr. 595/P/2014 si nr. 625/P/2014 au fost repartizate
procurorilor de caz de catre domnul Augustin Lazar, avand functia de procuror general al Parchetului de pe
langa Curtea de Apel Alba Iulia, iar in cazul dosarului nr. 595/P/2014 acesta a semnat adresa de comunicare
a solutiei catre petenta, certificand legalitatea si temeinicia solutiei".

Iohannis, 16 dosare
Conform vastului Raport al Inspectiei Judiciare, verificarile inspectorilor judiciari au vizat solicitarea de
date/informatii si documente oficiale de la PCA Alba Iulia privitoare la situatia cauzelor penale solutionate sau in
curs de solutionare privindu-l pe Klaus Iohannis, fiind identificate astfel un numar de 16 dosare din perioada
1.03.2001- 27.04.2016, care aveau ca obiect sesizari sau denunturi vizand fapte pretins a fi savarsite de Klaus
Werner Iohannis, majoritatea pentru abuz in serviciu, respectiv:
-In anul 2001 – 2 dosare penale (66/P/2001 si 86/P/2001);
-In anul 2005 – 1 dosar penal (263/P/2005);
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-In anul 2006 – 5 dosare penale (42/P/2006, 126/P/2006, 392/P/2006, 417/P/2006 si 419/P/2006);
-In anul 2009 – 1 dosar penal (844/P/2009);
-In anul 2010 – 1 dosar penal (520/P/2010);
-In anul 2011 – 3 dosare penale (64/P/2011, 89/P/2011 si 702/P/2011);
-In anul 2013 – 1 dosar penal (411/P/2013);
-In anul 2014 – 2 dosare penale (595/P/2014 si 625/P/2014).
In toate cele 16 dosare privindu-l pe Klaus Werner Iohannis au fost dispuse solutii de neurmarire penala (8 dosare),
dispozitii de disjungere/declinare (7 dosare), in timp ce un dosar a fost preluat de la PCA Alba Iulia la PICCJ
(dosarul nr. 411/P/2013).
Klaus Werner Iohannis, in grija lui taica Lazar
Astfel cum precizam la inceputul articolului, ultimele doua dosare de pe rolul Parchetului Curtii de Apel Alba
Iulia dateaza din 2014, pe cand Augustin Lazar ocupa functia de procuror general al acestei unitati de
parchet. Conform Raportului Inspectiei Judiciare, dosarul penal nr. 595/P/2014 (venit de la PICCJ) inregistrat la
PCA Alba Iulia la data de 28.10.2013, "a fost repartizat spre instrumentare, prin dispozitia domnului
procuror general Augustin Lazar, domnului procuror Bic Iustin".
La nicio luna de la inregistrarea la PCA Alba Iulia a dosarului nr. 595/P/2014 venit de la PICCJ, procurorul Iustin
Bic a dispus in data de 20.11.2014 "clasarea cauzei privind plangerea formulata de Marinescu Marius Ablin
pentru infractiunea de constiuire a unei organizatii cu caracter fascist, prev.de art. 3 din OUG nr. 31/2002,
mentionandu-se in Raportul Inspectiei Judiciare si faptul ca "in cauza nu s-a inceput de catre procurorul PCA Alba
Iulia urmarirea penala fata de vreo persoana".
Ce sa vedeti, dupa ce procurorul Bic Iustin a dispus clasarea cauzei privindu-l pe Iohannis, in aceeasi zi,
20.11.2014, Augustin Lazar a decis, conform Raportului Inspectiei Judiciare, sa ii comunice lui Marius Albin
Marinescu solutia dispusa in cauza, cu mentiunea ca, in calitatea de procurorul general certifica legalitatea
si temeinicia solutiei de clasare dispusa in cauza.
Iata ce se retine in Raportul Inspectiei Judiciare:
"Din cuprinsul referatului 9800/I/15.11.2018, intocmit de catre procurorul general adjunct din cadrul Parchetului de
pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, rezulta ca solutia a fost comunicata petentului la data de 20.11.2014.
Din continutul adresei cu nr. 595/P/2014, nu rezulta data comunicarii solutiei catre petentul Marinescu Marius Albin,
acest document oficial fiind semnat de domnul Augustin Lazar, avand functia de procuror general al Parchetului de
pe langa Curtea de Apel Alba Iulia."
Si cel de-al doilea dosar penal, respectiv dosarul nr. 625/P/2014, privindu-l pe Klaus Iohannis s-a aflat in
grija lui Augstin Lazar. Conform Raportului Inspectiei Judiciare, dosarul nr. 625/P/2014 a fost inregistrat la
PCA Alba Iulia in 10.11.2014, fiind directionat de Augustin Lazar cu manuta lui procuroarei Carmen Maria
Capra, care intamplator este si vecina de strada cu Klaus Iohannis in Sibiu. Deh, lumea-i mica... In acest
caz, la fel ca si in dosarul 595/P/2014, plangerea de 140 de file in care erau reclamata modalitatea de retrocedare
a unor imobile din Sibiu, a fost finalizata in mai mai putin de o luna, la data de 5.12.2014 fiind dispusa solutia de
clasare a cauzei.
Primul dosar al lui Iohannis, din 2001, plimbat intre parchete fara "dispozitie scrisa vizand preluarea".
Ajuns la PCA Alba Iulia, dosar a fost clasat dupa o zi
Ne-a atras atentia totusi si dosarul nr. 66/P/2001 format initial la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu sub nr.
923/P/2001, inaintat apoi la Parchetul Tribunalului Sibiu si ulterior preluat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel,
prin referatul nr. 9800/I/2018 din 15.11.2018. Potrivit Raportului Inspectiei Judiciare, in ce priveste acest dosar,
care viza plangerea petentilor Oarga Ana s.a., s-a retinut ca "nu exista dispozitie scrisa privind preluarea" dosarului
de la Tribunal la PCA Alba Iulia. Momentul preluarii dosarului 66/P/2001 de la PT Sibiu la PCA Alba Iulia s-a
stabilit insa ca fiind la data de 12.06.2001, insa nu printr-o dispozitie scrisa ci, atentie, prin ordin telefonic.
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Ajuns la PCA Alba Iulia, dosarul a fost repartizat procuroarei Emilia Dinu, care la o zi de la preluare, in 13.06.2001
a adoptat o ordonanta de neincepere a urmaririi penale fata de Klaus Iohannis:
"Privitor la dosarul nr. 66/P/2001, s-a stabilit ca acest dosar a fost preluat la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu,
prin ordin telefonic, respectiv rezultand ca s-a procedat la transmiterea dosarului ca urmare a ordinului telefonic
emis de catre PCA Alba Iulia la data de 12.06.2001.
Dupa preluare dosarul a fost repartizat doamnei procuror Emilia Dinu, procuror sef serviciu la Parchetul de pe
langa Curtea de Apel Alba Iulia, care la data de 13.06.2001 a adoptat ordonanta de scoatere de sub urmarire
penala prin care dispune scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului Munteanu Liviu (...) si neinceperea
urmaririi penale fata de Iohannis Klaus Werner s.a. Pentru infractiunile prev.de.art. 289, 290, 291, 260, 293 si 257
V.C.pen."
Trebuie precizat ca dupa dispozitia din 13.06.2001 a procuroarei Emilia Dinu de neincepere a urmarii penale fata
de Iohannis, la 31.10.2003 dosarul a fost redeschis, cauza fiind finalizata prin rechizitoriul nr. 66/P/2001 din
15.12.2003 de procurorul Ioan Muresan cu trimiterea in judecata a lui Liviu Munteanu si cu disjungerea cauzei in ce
il priveste pe Klaus Iohannis.
Publicam in continuare Raportul Inspectiei Judiciare asupra caruia Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii se va pronunta in curand:
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