MAREA RASPLATA – Procurorul Cristian Lazar a fost numit de Klaus Iohannis adjunct al SUPC din PICCJ
dupa ce i-a inchis dosarul de conflict de interese. Iohannis stia de clasarea primita si cu toate acestea l-a
numit in functie. Presedintele ANI, Horia Georgescu, dupa a carui plangere s-a constituit dosarul de conflict de
interese, a fost arestat la 3 luni dupa instalarea lui Iohannis (Documente)

Scris de Valentin BUSUIOC
Magistrati - Parchete

Ies la iveala ametitoare combinatii la varful politicii si al
catuselor din Romania. Procurorul Aurel-Cristian Lazar (foto 2) a fost numit de catre presedintele Klaus Iohannis
in functia de adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie
si Justitie dupa ce i-a inchis aceluiasi Werner dosarul de conflict de interese.

Ies la iveala ametitoare combinatii la varful politicii si al
catuselor din Romania. Procurorul Aurel-Cristian Lazar (foto 2) a fost numit de catre presedintele Klaus Iohannis
in functia de adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie
si Justitie dupa ce i-a inchis aceluiasi Werner dosarul de conflict de interese.

Cronologia este simpla: ordonanta de clasare a spetei de conflict de interese a fost emisa pe 14 septembrie
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2014 (click aici pentru a citi), iar decretul de numire a lui Cristian Lazar ca adjunct al SUPC din PICCJ a fost
semnat de presedintele Klaus Iohannis pe 15 decembrie 2015 (vezi facsimil 1). Precizam ca numirea a avut loc
la propunerea ministrului Justitiei de la acea vreme, Robert Cazanciuc, Cristian Lazar fiind in acel moment delegat
in functia de la SUPC.

Partea sensibila este ca Iohannis stia de clasarea primita. Dovada sta chiar punctul 6 din dispozitivul ordonantei de
clasare, unde scrie negru pe alb: „In conformitate cu dispozitiile art. 316, alin. (1) din NCPP, cate un exemplar
al prezentei ordonante se comunica Agentiei Nationale de Integritate (...), d-lui Marinescu Marius Albin (...),
precum si d-lui Klaus Werner Iohannis” (vezi facsimil 2).
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Pe de alta parte, faptul ca ordonanta de clasare a aparut in dosarul lui Augustin Lazar, desi nu el semnase
documentul, poate sa nu fie neaparat o simpla eroare, asa cum sustine actualul Procuror General (click aici
pentru a citi). Asta intrucat dosarul de conflict de interese al lui Iohannis s-a aflat initial la Parchetul de pe langa
Curtea de Apel Alba, condus de Augustin Lazar. Ulterior, aceasta unitate de parchet a trimis speta la PICCJ, unde
a fost inchisa.
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In aceste conditii, ne intrebam daca nu cumva includerea
in dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar a ordonantei de clasare nu a reprezentat de fapt un mesaj
pentru presedinte, astfel incat acesta sa inteleaga ca si actualul Procuror General a avut o contributie in
parcursul dosarului sau, care in cele din urma a fost clasat.
Nu in ultimul rand, trebuie precizat ca dosarul lui Werner a fost deschis la plangerea Agentiei Nationale de
Integritate, conduse pe atunci de Horia Georgescu (foto 1). Or, Georgescu, dupa cum bine stim, a fost arestat si
defilat in catuse la 3 luni de la instalarea regimului Iohannis.
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