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Toader intervieveaza candidatii la sefia
Parchetului General, intre care si Augustin Lazar
Cei patru candidati pentru functia de procuror general, respectiv Augustin
Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu, sustin
miercuri, 10 aprilie, interviul cu ministrul Justitiei, scrie Mediafax.
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UPDATE 09.00: Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referitor la candidaturile si
interviurile pentru functia de procuror general, ca inainte sau dupa motiunea simpla la adresa sa,
miercuri la Senat, va exista un raspuns.
„in cursul zilei de azi (miercuri - n.r.), probabil inainte sau dupa motiune, vom da un
raspuns. Interviul si deliberarea au loc in sala de consiliu a ministerului. Am convingerea
ca il asteptati si pe dansul (Augustin Lazar - n.r.) si va va raspunde la aceasta intrebare.
Eu nu imi exprim punctul de vedere aici, inainte de interviuri”
, a afirmat Tudorel Toader,
miercuri, la Ministerul Justitiei.
intrebat despre legaturile lui Augustin Lazar cu Securitatea, unul dintre candidatii la un nou
mandat de procuror general, Toader a raspuns:„Din momentul in care am anuntat ca azi,
inainte sau dupa motiune, vom da raspunsul, inseamna ca vom incheia procedura”
.

DECLARATIILE LUI LAZAR
Procurorul general Augustin Lazar a declarat miercuri, la sosirea la ministerul Justitiei unde va

sustine interviul pentru cel de-al doilea mandat, ca anuntul a fost unul pentru o procedra
impartiala, precizand ca nu are niciun fel de emotii deoarece a sustinut numeroase teste de-a
lungul carierei.
„Este anuntul care s-a facut, ca s-a lansat o procedura impartiala, o procedura transparenta
pentru selectarea candidatului. La sfarsit putem discuta. Este al nu stiu catelea examen pe
care il sustin asa ca nu am nicio emotie", a declarat Augustin Lazar.
Interviul are loc in conditiile in care Augustin Lazar, care candideaza pentru un al doilea mandat
de procuror general, este in centrul unor acuzatii referitoare la perioada cand a fost presedinte al
comisiei de eliberari de la Aiud, perioada in care ar fi refuzat de doua ori eliberarea disidentului
anticomunist Iulius Filip. Actualul procuror general a respins acuzatiile, precizand ca nu el decide
eliberarea sau tinerea in inchisorile comuniste a unui detinut. De altfel, Augustin Lazar a fost
primul care si-a depus candidatura pentru aceasta functie, in conditiile in care ministrul Tudorel
Toader l-a propus pentru revocare inca de anul trecut, insa presedintele Klaus Iohannis a refuzat
solicitarea de demitere.
Si fostul sef DIICOT Daniel Horodniceanu a ajuns, miercuri dimineata, la sediul Ministerului
Justitiei pentru a sustine interviul pentru functia de procuror general.
Cei patru candidati pentru functia de procuror general, respectiv Augustin Lazar, Marian Drilea,
Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu, sustin miercuri, 10 aprilie, interviul cu ministrul Justitiei.
STIREA INITIALA:
Toti cei patru candidati au fost declarati admisi in sensul ca indeplinesc conditiile legale pentru
propunerea de numire in functie si, astfel, pot sustine interviul miercuri, 10 aprilie 2019, incepand
cu ora 09,00 la sediul Ministerului Justitiei din Bucuresti.
Interviul are loc in conditiile in careAugustin Lazar, care candideaza pentru un al doilea mandat
de procuror general, este in centrul unor acuzatii referitoare la perioada cand a fost presedinte al
comisiei de eliberari de la Aiud, perioada in care ar fi refuzat de doua ori eliberarea disidentului
anticomunist Iulius Filip.
Actualul procuror general a respins acuzatiile, precizand ca nu el decide eliberarea sau tinerea in
inchisorile comuniste a unui detinut. De altfel, Augustin Lazar a fost primul care si-a depus
candidatura pentru aceasta functie, in conditiile in care ministrul Tudorel Toader l-a propus pentru
revocare inca de anul trecut, insa presedintele Klaus Iohannis a refuzat solicitarea de demitere.
Cel de-al doilea procuror care si-a depus dosarul pentru a detine cea mai importanta functie din
Parchetul General este procurorul DIICOTMarian Drilea.
Tot din structurile DIICOT vine si cel de-al treilea candidat pentru sefia Parchetului de pe langa
inalta Curte de Casatie si Justitie (PiCCJ),Daniel Horodniceanu, care a fost insa sef al Directiei
de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). El a fost numit la
sefia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism in mai 2015.
Horodniceanu a candidat si pentru un al doilea mandat la conducerea structurii de parchet, dar
ministrul Tudorel Toader l-a nominalizat pe procurorul Felix Banila, propunere acceptata de
presedinte.

Ultimul candidat inscris pentru sefia Parchetului General este fostul adjunct al Laurei Codruta
Kovesi la Parchetul General, procurorulGabriela Scutea. Gabriela Scutea s-a inscris anul trecut
si in cursa pentru sefia Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ministrul Tudorel Toader
propunandu-o insa pe Adina Florea, pe care presedintele Klaus Iohannis a respins-o de doua ori.
Gabriela Scutea a fost, intre noiembrie 2006 - mai 2013, adjunct al Procurorului General, care
era atunci Laura Codruta Kovesi, si era responsabila pentru activitatea Sectiei judiciare,
activitatea de resurse umane si documentare, ordonator principal de credite (delegat),
implementarea programelor cu finantare externa, precum si audit. Ulterior, intre mai - august
2013, a fost numita consilier al Procurorului General de atunci, respectiv Tiberiu Nitu. in ianuarie
2016, in perioada scandalului privind OUG 13, Gabriela Scutea detinea functia de secretar de
stat in Ministerul Justitiei. Ea si-a inceput activitatea in 1995 ca procuror stagiar la Parchetul de
pe langa Judecatoria Brasov si apoi Parchetul de pe langa Judecatoria Rupea.
Ministerul Justitiei a declansat procedura de selectie pentru numirea unui nou procuror general al
PiCCJ, functie care va deveni vacanta in data de 28 aprilie, cand se va incheia mandatul lui
Augustin Lazar.
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