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Dana Girbovan, interviu exploziv. Ce zice de
Hellvig si de Lazar
Presedintele UNJR Dana Girbovan a declarat, intr-un interviu acordat
MEDIAFAX, ca numeroasele dosare care au vizat magistrati arata presiunea
clara pusa pe acestia. Totodata presedintele UNJR face referire la cazul
Augustin Lazar si lipsa de reactie din sistem, considerand ca acest lucru arata
de fapt neasumarea rolului represiv jucat de justitie in sistemul comunist. Cat
priveste protocoalele secrete, Dana Girbovan afirma ca efectele sunt pe
departe de a fi cunoscute.
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“Numarul mare de dosare ce vizau magistrati, instrumentate de DNA, coroborat cu faptul ca o
parte insemnata din aceste dosare au fost deschise din oficiu, precum si cu durata indelungata a
urmaririi penale, prezinta suficiente elemente pentru a conclude ca aceste dosare au reprezentat,
intr-adevar, o presiune pusa pe magistrati”, spune Dana Girbovan, in interviul pentru MEDIAFAX.
Legat de reactia din sistemul judiciar cu privire la acuzatiile aduse lui Augustin Lazar, Girbovan
afirma: “Reactia sistemului – sau mai degraba lipsa de reactie, cu o notabila exceptie din partea
AMR – fata de dezvaluirea ca fostul Procuror General Augustin Lazar a refuzat in regimul
comunist eliberarea unui detinut politic a demonstrat, inca o data, lipsa de asumare a rolului
represiv jucat de justitie in sistemul comunist (...) Potrivita ar fi fost o demisie de onoare din
partea procurorului general Augustin Lazar ”.
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in ceea ce priveste tratamentul persoanelor detinute in penitenciar, ci “componenta etica
deficitara” era a celor ce aplicau sau vegheau la aplicarea legii in acea perioada, cum a fost
si procurorul Augustin Lazar”
Presedintele UNJR face referire si la directorul SRI, Eduard Hellvig, in contextul declaratiilor
acestuia despre „campul tactic”
“Un astfel de exemplu de dovada a mentalitatii comuniste perpetuate institutional dupa ‘89 este
reactia directorului SRI Eduard Hellvig din 2015 care, in contextul discutiilor despre “campul tactic”
al SRI din justitie, a spus ca interesul SRI era s
” a nu existe persoane cum au fost in trecut,
judecatori, procurori, care pe drum au uitat ca servesc statul roman si au avut alte
preocupari decat a servi statul roman”. Declaratia directorului Hellvig preia exact rolul
judecatorilor din perioada comunista, in care erau servitori ai statului comunist, ceea ce
demonstreaza ca mentalitatea din aceasta institutie a ramas neschimbata de 30 de ani”, spune
presedintele UNJR.
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