Vorbe de fumoar – 2.11.2018 – Marele blond mai are un pic si se leaga cu lanturi de scaun. Mariana Alexandru
se intoarce
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Culise - Vorbe De Fumoar

* Prins cu plagiatul in proiectul de management, taica Lazar e tot mai disperat la gandul ca va fi zburat din functia
de Procuror General. Augustin Lazar uita de orice farama de demnitate si face tot ce este posibil ca sa isi pastreze
mandatul de sef al PICCJ. Asa ca ia uitati ce i-a trecut prin cap marelui blond (in afara de vopseaua galben
pui-nisipiu), asa cum e numit mai nou Lazar dupa ce s-a afisat cu parul colorat. Cica, taica Lazar a decis sa
atace in contencios administrativ raportul ministrului Justitiei Tudorel Toader prin care s-a propus
revocarea sa din functie. Actiunea a fost introdusa la Curtea de Apel Alba Iulia, adica la el acasa. Oricum,
nu este decat o incercare de a trage de timp din partea lui Lazarica, intrucat sunt slabe sanse ca actiunea
sa ii fie admisa. Iar asta intrucat raportul ministrului Justitiei nu este un act administrativ care sa poata fi
atacat in instanta. Dar asa cum spuneam, scopul lui Lazar e de a trage de timp. Ne ne-ar mira sa auzim intr-o zi
ca Augustin Lazar s-a legat cu lanturi de scaunul sau de la PICCJ sau ca a intrat in greva foamei.

* Foarte interesanta mutarea procuroarei Mariana Alexandru. Iesita la pensie subit in urma cu cativa ani,
Mariana Alexandru a depus la CSM o cerere de reincadrare in functia de procuror DNA, parchet de unde, ne
amintim, a plecat intr-o zi din septembrie 2014, desi chemase persoane la audieri si nimic nu dadea de inteles ca
ar urma o astfel de hotarare. Ironia face ca Mariana Alexandru va reveni in parchetul care i-a fabricat un dosar
penal ca sa o vada plecata din magistratura, dosar care, desigur, a si fost inchis in urma cu cateva luni. Solicitarea
Marianei Alexandru urmeaza sa fie discutata in Sectia pentru procurori a CSM, unde personaje precum Cristi Ban
vor decide daca aceasta va fi sau nu reprimita in magistratura. Si posibilitatea ca cererea sa fie respinsa este
destul de mare. Nu pentru ca nu ar fi bine pregatita, ci pentru ca multi fosti colegi de-ai Marianei Alexandru
tremura la gandul ca aceasta ar putea fi din nou procuroare in DNA. Se stiu ei care, poate chiar si din CSM,
daca tinem cont ca cererea de reincadrare a fost facuta de Mariana Alexandru acum mai bine de o luna, iar
luminatii din Sectia pentru procurori s-au obosit abia acum sa o puna pe ordinea de zi. Acum vreo 4 ani cand si-a
dat demisia (a se citi "a fost obligata sa plece din magistratura") CSM-istii au pus-o pe ordinea de zi cat ai zice
peste. Doar, doar sa plece mai repede din magistratura.

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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