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REVOLUTIONARII CER CAPUL CALAULUI – O noua solicitare de revocare a lui Augustin Lazar a ajuns pe
masa lui Iohannis. Revolutionarii din Targu Mures acuza: “Suntem indignati ca in functia de Procuror General
al Romaniei se afla un tortionar comunist in persoana lui Augustin Lazar... O unealta a sistemului dictatorial
comunisto-securist, faptele sale imbracand forma unor crime impotriva umanitatii”

Scris de George TARATA | Data: 05.04.2019 13:08

Continua revolta impotriva Procurorului General al Romaniei Augustin Lazar, dupa ce acesta a fost demascat de
Lumea Justitiei ca in 1985 si 1986, pe cand era presedintele Comisiei de propuneri pentru liberari conditionate a
Penitenciarului Aiud, s-a opus eliberarii dizidentului anticomunist Iulius Filip, pe motiv ca nu a dat dovezi temeinice
de indreptare, continuand sa poarte discutii dusmanoase la adresa Republicii Socialiste Romania si sa aduca injurii
organelor de partid si de stat. Dupa Asociatia 21 Decembrie 1989 (click aici pentru a citi), o noua organizatie
de revolutionari ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa il demita pe Augustin Lazar. Este vorba despre
revolutionarii din Targu Mures.
Asa cum publicatia DC News a prezentat in exclusivitate, joi seara, 4 aprilie 2019, revolutionarii din Targu Mures
i-au trimis o scrisoare presedintelui Romaniei Klaus Iohannis in care isi exprima indignarea ca la 30 de ani de la
caderea comunismului, in fruntea Parchetului General se afla un “tortionar comunist”. Revolutionarii din Targu
Mures il descriu pe Augustin Lazar drept un “calau” si o “unealta a sistemului dictatorial comunisto-securist care
incalca pe fata drepturile si libertatile fundamentale ale omului”, iar faptele pe care actualul Procuror General le-a
comis sunt considerate ca fiind crime impotriva umanitatii.
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In acest sens, revolutionarii din Targu Mures ii solicita lui Iohannis sa il demita pe Augustin Lazar si sa sesizeze
organele abilitate pentru cercetarea faptelor pe care acesta le-a comis in anii in care era procuror comunist. De
asemenea, revolutionarii ii cer presedintelui sa recunoasca meritele de luptator anticomunist al lui Iulius Filip, pe
care Augustin Lazar l-a tinut in infernul de la Aiud, si sa-i acorde distinctia care i se cuvine pe masura eroismului
sau.
Iata scrisoarea trimisa presedintelui Klaus Iohannis de catre revolutionarii din Targu Mures, publicata de
DC News:
„Domnule Presedinte,
La 30 de ani de la revolutia romana din decembrie 1989, suntem indignati ca in functia de Procuror General
al Romaniei se afla un tortionar comunist in persoana lui Augustin Lazar.
Din informatiile si dovezile prezentate in spatiul public, reiese faptul ca procurorul comunist Lazar Augustin a
condus Comisia de eliberari conditionate de la penitenciarul Aiud in anii 1986-1989, comportandu-se ca un calau,
unealta a sistemului comunist.
Din aceasta postura refuza in doua randuri eliberarea eroului anticomunist Iulius Filip, prelungindu-i calvarul cu inca
2 ani.
In mod evident rezulta ca procurorul comunist Augustin Lazar era o unealta a sistemului dictatorial
comunisto-securist care incalca pe fata drepturile si libertatile fundamentale ale omului in Romania, faptele
sale imbracand forma unor crime impotriva umanitatii.
Drept consecinta, cunoscand faptul ca dumneavoastra sunteti un aprig luptator pentru independenta justitiei si
militati pentru ca aceasta sa-si faca datoria, si ca nu acceptati sub nici o forma personaje de asemenea factura in
fruntea Ministerului Public, va cerem domnule Presedinte demiterea imediata a acestuia din functia de
Procuror General al Romaniei si totodata sa sesizati organele abilitate in vederea cercetarii faptelor comise
de procurorul comunist Lazar Augustin.
In acelasi timp va solicitam sa recunoasteti meritele de luptator anticomunist al domnului Iulius Filip,
acordandu-i distinctia care i se cuvine pe masura eroismului sau.
Pentru conformitate semneaza urmatorii membri ai miscarii revolutionare din Targu Mures:
Prof. Man Nistor - Detinut politic si Vicepresedinte al Asociatiei Detinutilor Politici din
Romania si Luptator cu Rol Determinant in Revolutia Romana.
Hidos Claudiu - Urmas de Erou Martir,
Berghian Aurel - Ranit
Szabo Laszlo - Luptator cu Rol Determinant,
Blaga Radu - Ranit,
Vuta Aurel -LRD,
Milasan Teodor - Ranit,
Prunas Crinisor -LRD,
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Szasz Istvan - LRD,
Bologa Valentin - LRD,
Pintea Gavril - LRD,
Reghian Constantin - LRD,
Cozma Ioan - LRD,
Oroian Ioan - LRD,
Pol Vasile -LRD,
Ganea Mihai Viorel -LRD,
Covaciu Iulian -LRD,
Moldovan Ovidiu -LRD,
Iernean Teodor -LRD,
Morariu Mircea -LRD,
Blasech Ladislau LRD”.
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