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MAREA MOBILIZARE – Stapanul parchetelor Daniel Morar a ordonat tuturor sefilor de unitati din tara sa se
prezinte la el, la sediul PICCJ, vineri la ora 11.00. Misiunea: “apararea independentei procurorului si a CSM”.
Fiecare sef de parchet a primit ordin sa se deplaseze la Bucuresti pe cheltuiala proprie (Documente)

Scris de Adina A. STANCU - Razvan SAVALIUC | Data: 10.01.2013 22:31

Document incendiar! Pentru a sari in ajutorul procuroarei Oana Haineala (foto) contestata de asociatiile profesionale ale magistratilor din tara pentru alegerea ei ca presedinte a CSM, prim-adjunctul Procurorului General al Romaniei, Daniel Marius Morar (foto), a dat ordin tuturor sefilor parchetelor de curti de apel si de tribunale din tara sa se prezinte vineri 11 ianuarie 2013, orele 11.00, la Bucuresti, la sediul
PICCJ pentru o “intalnire de lucru”. Atentie, la aceasta intalnire vor participa si membrii Sectiei de procurori a CSM, probabil chiar si Oana Haineala!

Surprinzator, odata cu invitatia la “intalnirea de lucru”, Daniel Marius Morar a ordonat ca pana pe data de 10 ianuarie 2013, orele 14.00, toti sefii de parchete de curti de apel si de tribunale din Romania sa transmita prin mail la PICCJ rezultatele insusirii de catre cei peste 2000 de procurori din intreaga tara a circularei emise de acelasi Morar pe tema alegerii procurorului Oana Haineala ca sefa a CSM, si pe tema oportunitatii contestarii
legimitatii asociatiilor profesionale ale magistratilor, in special a Asociatiei Procurorilor din Romania.
Un demers periculos, care dezbina unitatea magistratilor. Multi procurori au refuzat sa semneze “circulara” lui Morar
Lumeajustitiei.ro va prezinta in premiera ordinul de mobilizare a sefilor marilor unitati de parchete din tara, semnat personal de Daniel Marius Morar, document pe care puteti sa-l cititi atasat la finalul articolului, insotit de celebra deja “circulara” a aceluiasi Morar.
Este uimitor cum la dorinta personala a lui Daniel Morar, zeci de sefi de parchete sunt pusi pe drumuri, sa vina la Bucuresti pe cheltuiala proprie, si cu ordin clar sa transmita pe mail la PICCJ rezultatele insusirii “circularei” lui Daniel Morar, care are un singur scop in opinia noastra: salvarea Oanei Haineala din pericolul de fi revocata si debarcata din fruntea CSM, precum si intimidarea asociatiilor profesionale ale
magistratilor pentru ca acestea sa taca din gura in fata evidentelor.
Avem semnale clare ca “circulara” lui Daniel Morar nu a fost imbratisata de toti procurorii din tara, chiar daca s-a incercat impunerea ei pe cale ierarhica. In unitatile de parchet unde sefii sunt autoritari, majoritatea procurorilor de executie au semnat circulara, in schimb in zonele unde sefii de parchete nu s-au lasat intimidati – vezi cazul Vaslui – si nu au exercitat nicio forma de convingere procurorii de rand nu au aderat la “circulara”.
Nu se stie inca ce va cere Daniel Morar la “intalnirea de lucru”
Practic, invocandu-se o falsa problema a independentei procurorului, Daniel Marius Morar scoate vineri din productie zeci de sefi de mari parchete, chemandu-i la Bucuresti pentru ca sa-i convinga/determine sa se alieze “strategiei” sale de a o apara pe Oana Haineala, de a se apara chiar el insusi in pozitia in care se afla (aceea de a ocupa contrar Constitutiei postul de membru de drept in CSM, desi el nu a fost niciodata numit Procuror
General al Romaniei – fapt pentru care CSM a fost dat in judecata de Asociatia Magistratilor din Romania, proces aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti).
Din informatiile noastre, se pare ca initiativele hazardate ale lui Daniel Morar (care nu are niciun drept legal de a initia vreun act normativ privind statutul magistratilor) vor starni in zilele urmatoare proteste vehemente in sistemul judiciar, fiind evident pentru oricine ca la varful Justitiei s-a format un lant aproape indestructibil de personaje precum Morar – Haineala – Ghica – Danilet, care se lupta pentru ocuparea si mentinerea cu orice pret a
unor posturi cheie, lant vizibil agreat de Traian Basescu.
* Cititi aici ordinul de mobilizare a sefilor parchetelor din tara, convocati vineri la PICCJ, la o “intalnire de lucru” de catre Daniel Morar

* Cititi aici totul despre circulara lui Daniel Morar

* Cititi aici actiunea AMR, aflata pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, in care se cere eliminarea lui Daniel Morar din postul de membru de drept in CSM
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