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UNITI IN CUGET SI SIMTIRI - Daniel
Morar i-a ridicat statuie lui Macovei,
afirmand ca procurorii DNA erau
impresionati cand ex-ministresa
Justitiei s-a luptat singura in
Parlament pentru ridicarea imunitatii
lui Adrian Nastase: „M-a impresionat,
mi s-a parut simbolic. Un om singur,
un om fata-n fata cu un intreg
Parlament... ne-a impresionat pe noi,
pe toti procurorii”
Scris de L.J. | Data: 21.10.2013 14:52

1/3

Legaturile dintre Monica Macovei si procurorii plantati de aceasta in DNA, in perioada 2005 – 2006, cu concursul lui Traian Basescu, sunt indestructibile. In
sensul ca Morar, Papici, Tulus si intreaga trupa de anticorupti selectati de Monica Macovei si pusi in locul celor de la fosta DNA, care au fost epurati pe
capete in urma cu opt ani de aceasta prin cel mai mare atentat la independenta Justitiei din perioada regimului Basescu, sunt cuprinsi de vii emotii atunci
cand o vad pe fosta ministresa. Marturisirea a fost facuta de insusi Daniel Morar, in aprilie 2013, pe cand inca era seful DNA, in cartea pe care i-a dedicat-o
fostul consilier al lui Macovei, Dan Tapalaga, la Editura Humanitas, sub titlul vibrant: „Pretul adevarului – Un procuror in lupta cu sistemul”.

Un simbol al Justitiei, o femeie singura, in fata unui intreg Parlament
Procurorul, adica Daniel Morar, a calificat drept „simbolica”: „...Imaginea cu ministrul Justitiei Monica Macovei, in Parlament, aflata acolo pentru a cere
ridicarea imunitatiii lui Adrian Nastase (...) eu vad si acum imaginea unui om singur. Era in loja ministrilor. Ministerul Justitiei singur, acolo, cerand ridicarea
imunitatii unui parlamentar. Dupa ce a vorbit a fost insultata de multi dintre parlamentari, inclusiv de parlamentari din cadrul Aliantei DA care o sustinea pe
Macovei ca ministru al Justitiei (...) Da, m-a impresionat... mi s-a parut simbolic. Un om fata-n fata cu un intreg Parlament. Un om care ce facea?
Raspundea solicitarii unor procurori care derulau investigatii penale. Ce ne-a impresionat pe noi, pe toti procurorii, atunci, au fost atacurile la care a fost
expus ministrul Justitiei, o femeie. Atacuri venite inclusiv din partea colegilor de coalitie. Adica drumul a fost foarte greu”.
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Deloc intamplator, osanalele ridicate de Daniel Morar, pentru o persoana care nu a facut decat sa puna in practica o solicitare legala a unui parchet si sa o
depuna in Parlament, sunt in deplina concordanta cu publicitatea facuta Monicai Macovei in urma cu sapte – opt ani, cand aceasta era prezentata drept o
„eroina”, o „Ioana D'Arc” a Justitiei, centrul Bucurestiului fiind tapetat cu afise in care aceasta era prezentata drept singura luptatoare anticoruptie sub
sloganul „Monica Macovei - Singura impotriva tuturor” (vezi foto 2).
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