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FETELE LUI PREDOIU, SEDUSE SI ABANDONATE – Mascarada cu final cunoscut. Propusa de ministrul
Justitiei pentru sefia Parchetului General, semnatara odiosului Protocol PICCJ-SRI Gabriela Scutea a primit
aviz negativ de la CSM. Umflata de aparatul de propaganda al DIICOT, Giorgiana Hosu s-a facut de ras.
Tovarasul procurorilor din CSM, Crin Nicu Bologa, “Buna dimineata, votca taie greata”, a primit unda verde
pentru DNA

Scris de George TARATA | Data: 11.02.2020 17:47

Ceea ce intregul sistem judiciar stia ca se va intampla, s-a intamplat. Doar unul dintre cei trei candidati propusi de
ministrul Justitiei Catalin Predoiu pentru sefia marilor parchete a reusit sa treaca de Sectia pentru procurori din
CSM. Si totul s-a petrecut in urma unei mascarade vizibile, inceputa cu propunerile facute de Catalin
Predoiu si continuata la CSM, acolo unde rezultatele au fost anuntate la doar cateva minute de la
finalizarea interviurilor, semn ca verdictul era dinainte stabilit.
Procurorii din CSM a intervievat marti, 11 februarie 2020, candidatii propusi de ministrul Justitiei pentru functia de
Procuror General, procuror sef al DIICOT si procuror sef al DNA. Prima care s-a prezentat in fata Sectiei pentru
procurori a CSM a fost Gabriela Scutea (foto dreapta), candidata la sefia PICCJ, absolventa de SRI si
semnatara odiosului Protocol PICCJ-SRI din 2009 (vezi facsimil). Contestata de magistratii activisti cu care in
trecut se suia pe scarile instantelor ca sa protesteze impotriva Legilor Justitiei, Scutea a avut parte de o audiere
deloc prietenoasa, fiind intrebata inclusiv despre subiectul rostogolit in aceste zile de procurorii si judecatorii
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#rezist, si anume implicarea sa in elaborarea celebrei OUG 13/2017 cara a fost pretextul scoaterii oamenilor in
strada astfel incat regimul Iohannis sa incerce acapararea puterii castigate legitim de PSD.
In final, asa cum se stia inca dinainte de interviu, Scutea a primit aviz negativ. Nu spunem ca este o solutie
gresita respingerea Gabrielei Scutea de catre CSM, insa observam ca din nou intreaga procedura a fost
doar o mascarada, numirile la marile parchete fiind facute strict in functie de interesele anumitor zone de
influenta. Din nou, nu ca Gabriela Scutea nu ar putea apartine, in opinia noastra, de o anumita zona de
influenta. Oricum, nominalizarea acestui personaj de catre Catalin Predoiu pentru conducerea PICCJ a fost
din start una contra naturii, avand in vedere scolarizarea ei la Academia SRI, precum si semnarea
Protocolului PICCJ-SRI din 2009, in numele prim-adjunctului PICCJ Tiberiu Nitu, protocol declarat nelegal
de CCR, dar care ani de zile a pus parchetele sub controlul Serviciului Roman de Informatii.
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Propagandistii DIICOT au cantat-o degeaba pe Giorgiana
Asadar, putem spune ca Gabriela Scutea a fost sedusa cu functia de Procuror General, dar in final abandonata de
procurorii din CSM. Tot sedusa si abandonata a fost insa si Giorgiana Hosu (foto stanga), propusa pentru
sefia DIICOT. Si ea contestata de magistratii activisti, care mai nou vedem ca au impus linia de urmat
pentru procurorii din CSM, Giorgiana Hosu a avut o prestatie jenanta, credem noi, facandu-se pe alocuri de
ras cu raspunsurile date. Umflata in ultimele luni de aparatul de propaganda al DIICOT, in special in cazul
Caracal, Girogiana Hosu a sfarsit prin a lua la randul ei aviz negativ.
Totusi, atat Gabriela Scutea, cat si Girogiana Hosu mai au o sansa. Aceea ca presedintele Romaniei, care are
ultimul cuvant in procedura de numire a sefilor marilor parchete, sa ignore avizul consultativ al CSM si sa le
instaleze pe cele doua la varful PICCJ si DIICOT. In caz contrar, procedura se va relua, incercandu-se
plasarea la conducerea Parchetului General a actualului adjunct PICCJ Razvan Horatiu Radu, sustinut
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puternic de o parte a Sistemului. Si nu doar atat, dar fostul sef al DIICOT Daniel Horodniceanu un
participant constant la aceste concursuri, va avea din nou ocazia sa isi incerce norocul.
Tovarasul procurorilor din CSM, partea plina a paharului
Singurul care a primit aviz pozitiv, contrar prestatiei sale din punctul nostru de vedere, a fost procurorul Crin Nicu
Bologa (foto centru), propus de ministrul Justitiei pentru functia de procuror sef al DNA, singurul
necontestat de magistratii activisti. Cunoscut in sistem, conform jurnalistei Sorina Matei drept procurorul
“Buna dimineata, votca taie greata!”, expresie cu care ar fi obisnuit sa isi intampine colegii pe cand activa
la DNA Cluj, Crin Nicu Bologa a avut parte de o audiere mult mai lejera decat in cazurile Gabrielei Scutea si
Giorgianei Hosu, fiind ignorate anumite raspunsuri pe langa tema pe care acesta le-a oferit. Mai mult,
procurorul Cristian Mihai Ban mai ca i-a plans de mila lui Bologa, vorbind despre campania mediatica ce ar
fi fost declansata impotriva sa.
Altfel, sa fi contat oare in cazul lui Bologa faptul ca acesta, conform informatiilor aparute in presa, ar fi
prieten chiar cu procurorii Cristian Mihai Ban si Florin Deac din CSM?
Pe de alta parte, Crin Nicu Bologa nu ar trebui sa se bucure. Si nu doar ca ar putea sa fie respins de Klaus
Iohannis, dar si din cauza ca intreaga procedura este suspectata a fi nelegala. Ne referim desigur la faptul ca
ministrul Justitiei Catalin Predoiu nu ar mai avea dreptul de a trimite propunerile catre Klaus Iohannis si sa
declanseze astfel procedura legala de emitere a decretelor de catre presedinte, intrucat si-a pierdut aceasta
atributie odata cu picarea Guvernului Orban prin motiune de cenzura, el fiind in acest moment ministru demisionar
cu atributii doar in administrarea Ministerului Justitiei.
Iata comunicatul CSM privind rezultatele interviurilor sustinute de procurorii Gabriela Scutea, Giorgiana
Hosu si Crin Nicu Bologa:
“Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat sa
aduca la cunostinta publica urmatoarele:
In data de 11 februarie 2020, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in urma derularii
interviurilor programate, a avizat propunerile ministrului justitiei de numire in functiile de procuror general al
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie si
procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, astfel:
-doamna GABRIELA SCUTEA pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie – aviz negativ;
-domnul CRIN NICU BOLOGA pentru functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie – aviz pozitiv;
-doamna GIORGIANA ELENA HOSU pentru functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de
Criminalitate Organizata si Terorism – aviz negativ;”
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