Vorbe de fumoar – 19.04.2018 – Partidele Sistemului au pierdut rusinos CCR. “Veverita” a iesit la interval

Scris de L.J.
Culise - Vorbe De Fumoar

* A venit a doua decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei pe modificarile aduse Legilor Justitiei. CCR a dezbatut,
joi 19 aprilie 2018, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de PNL si USR, partidele care slujesc in politica
interesele Sistemului ocult care a condus Romania cu arma catuselor, dar si pe cele ridicate de Seciile Unite al
Inalte Curti de Castie si Justitie. Finalul a fost dezastruos pentru trompetele Sistemului. CCR a respins obiectiile
de neconstitutionalitate ale PNL si USR in legatura cu modificarile aduse Legii 304/2004 privind
organizarea judiciara (cea in care este prevazuta si infiintarea Sectiei pentru investigarea magistratilor, care
oricum fusese declarata deja constitutionala spre nelinistea Lulutei) si Legii 317/2004 privind organizarea si
functionarea CSM. Asta inseamna ca cele doua legi pleaca la promulgare spre presedintele Romaniei Klaus
Iohannis, spre disperarea magistratilor activisti. Nu inseamna insa ca acesta le va promulga. Cel mai
probabil, Iohannis, protectorul Lulutei, va ataca si el la CCR cele doua legi, invocand fel de fel de motive,
doar ca sa mai traga de timp si sa impiedice intrarea in vigoare a celor doua acte normative. In schimb, CCR
a admis sase obiectii de neconstitutionalitate la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Printre ele si
prevederi din capitolul privind raspunderea magistratilor, mai exact cea referitoare la eroarea judiciara.
Oricum, problemele identificate de CCR se pot remedia extrem de usor. Concluzia este ca cele trei Legi ale
Justitiei sunt din ce in ce mai aproape de intrarea in vigoare. Iar acest gand ii face pe oamenii Sistemlui din politica
si magistratura sa fie din ce in ce mai disperati.
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* De cand astepta celebra procuroare DNA Carmen Lancranjan, zisa “Veverita” sa inceapa discutiile
privind modificarea Codului penal si Codului de procedura penala ca sa se mai bage si ea in seama. Asa,
pe model Vasilica Danilet, caci si “Veverita” pare ca sufera de vedetism. Asadar, Lancranjan s-a apucat sa
scrie pe Facebook. A fost in stare sa produca un text de cateva randuri in care a incercat o ironie la adresa
“Legiuitorului”, recomandandu-i sa puna mana pe carte. “Veverita” a scris si despre “cursantii” ei, ca sa stie
lumea ca e profesoara. Va dati seama, ce ii invata “Veverita” pe “cursanti”... Totusi, noi credem ca Alexandra
Carmen Lancranjan ar trebui sa lase Legiuitorul sa isi faca treaba, iar ea sa isi vada de treburile ei de procuroare,
chiar daca nu exceleaza deloc. Iar daca vrea sa isi faca meseria mai bine, poate se gandeste sa isi urmeze
propriile sfaturi, si sa puna mana pe carte.
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Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau pamfletului. Luati-le ca atare!
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