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DNA SI GHENA AU PRODUS UN NOU FENOMEN PITESTI – Dezvaluirile avocatei Rodica Constantinovici
despre calvarul indurat in dosarul DNA in care a fost retinuta si apoi arestata nevinovata de judecatoarea
Mariana Ghena din CSM au cutremurat-o pe vicepresedinta Tribunalului Timis, judecatoarea Adriana
Stoicescu: “Pentru numele Lui Dumnezeu, cum va puteti privi in oglinda?... Cum puteti dormi?... Au fost
sacrificati, cu senintate si placere perversa, oameni absolut nevinovati”
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Continua reactiile dupa terifiantele dezvaluiri facute in cartea “Am fost la Onalesti” in care avocata Rodica
Constantinovici relateaza drama pe care a trebuit sa o indure in dosarul DNA in care a fost retinuta si apoi
arestata nevinovata si nelegal de judecatoarea Mariana Ghena din CSM (la pachet cu o gravida in 8 luni, si ea
nevinovata), in perioada in care aceasta activa la Inalta Curte de Casatie si Justitie (click aici, aici si aici pentru a
citi). Vicepresedinta Tribunalului Timis, judecatoarea Adriana Stoicescu (foto), recunoaste ca a fost
cutremurata de marturiile Rodicai Constantinovici, la randul ei fosta judecatoare.
Astfel, judecatoarea Adriana Stoicescu se intreaba intr-o postare pe pagina sa de Facebook de joi, 23 septembrie
2021, cum a fost posibil un caz precum cel al Rodicai Constantinovici, caz despre care vicepresedinta Tribunalului
Timis recunoaste ca a facut-o sa urle. Stoicescu este socata de modul in care intr-o tara europeana a fost posibila
aparitia unui nou fenomen Pitesti, dar si de modul in care judecatorii au permis un derapaj total al unei puteri care a
distrus umanitatea si cele mai elementare drepturi.
Cat priveste autorii acestor abuzuri terifiante, precum cel comis de DNA si Mariana Ghena in dosarul Rodicai

page 1 / 3

Constantinovici, Adriana Stoicescu ii intreaba cum se mai pot privi in oglinda, cum mai pot dormi, cum mai pot
manca, cum isi pot duce linistiti copii la scoala, deci cum isi pot vedea de viata stiind ca au fost complici la
asemenea atrocitati.
Altfel, cartea “Am fost la Onalesti” scrisa de avocata Rodica Constantinovici s-a epuizat in cateva zile, Editura
Solomon scotand un nou tiraj. Cartea poate fi comandata de aici.

Prezentam postarea judecatoarei Adriana Stoicescu:
“Imi reprim cu greu cuvintele de ocara, stiind ca ma expun, din nou, 'sansei' de a fi declarata dusman al
independentei diversilor eroi.
Dar, citind cartea doamnei avocat Rodica Constantinovici, fost judecator, nu ma pot opri sa nu urlu:
Cum a fost posibil asa ceva?
Cum am permis noi, judecatorii, acest cataclism rusinos, acest derapaj total al puterii care distruge si
corupe umanitatea, normalitatea si cele mai elementare drepturi?
Cum a fost posibil ca intr-o tara europeana, aparent democrata, sa asistam nepasatori la un fenomen
Pitesti, de rit nou, in care, in numele unei minciuni, au fost sacrificati, cu senintate si placere perversa,
oameni absolut nevinovati?
Cum am putut sa tacem? Sa intoarcem capul? Sa preluam pur si simplu, minciunile, doar pentru a fi noi
insine la adapost?
Pentru a fi pe placul multimii in delir, care striga 'la puscarie', fara sa intereseze pe cineva, pe oricine, daca
oamenii aceia erau vinovati?
Am fost amenintata, somata, sfatuita sa tac.
M-am gandit de nenumarate ori sa plec, pentru ca pot, linistita, sa pun roba in cui.
Am trecut pe langa iad si am fost salvata de un infractor, da, recunosc, ce nu a vrut sa minta pentru a-si salva
pielea. Altfel, acum asteptam, probabil inutil, liberarea conditionata.
Dar, pentru numele Lui Dumnezeu, cum va puteti privi in oglinda, autori si complici, artizani ai acestor
minciuni care au omorat oameni?
Cum puteti dormi? Cum puteti manca? Va duceti linistiti copiii la scoala, stiind ca oameni nevinovati au
murit din cauza insailarilor voastre?
Din cauza dorintei de a va vedea numele pe prima pagina a ziarelor? De a fi laudati? De a vedea oamenii
cum tremura in fata voastra, cersind mila, stiind ca aveti drept absolut de viata si de moarte asupra lor?
Au fost condamnati oameni in numele unei iluzii bine ticluite, transformata in arma politica.
Au puterzit la propriu in celule mizere, pline de gandaci, in mijlocul carora trona cate un WC turcesc, in tip
ce asteptau, inutil, dreptatea.
Dreptatea noastra era stramba, pentru ea contau doar urletele televiziunilor, satisfactia unor personaje care
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nu aveau ce cauta in magistratura, dornice de preamarire si manate de satisfactia meschina a omului mic
care doboara un om, poate, mult mai mare. Doar pentru ca poate.
Am asistat neputinciosi la pervertirea ideii de justitie penala, devenita slogan de campanie, in timp ce marii
si adevaratii hoti erau bine mersi la adapost de bratul lung al legii, furand linistiti in continuare.
Da, stiu, cu o floare nu se face primavara.
Da, stiu, vocea mea nu conteaza.
Nu am in spate pe nimeni si nici nu 'am spate'.
Da, stiu, nu voi putea schimba nimic, iar absenta mea nu va conta.
Dar, nu am dreptul sa tac, pentru ca am fost la un milimetru de dezastrul care a ucis oameni si a aruncat dreptatea
la gunoi.
Mi-e rusine ca nu am vazut totul, ca nu am urlat mai devreme si ca nu pot sa indrept nimic.
Dar pot inca sa vorbesc.
Si sa spun:
Iertati-ne… daca puteti…”
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