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JUDECATORUL CARE L-A BAGAT LA BALAMUC PE ZGLOBIU E FAN MACOVEI – Cristian Lungu de la
Judecatoria Constanta se numara printre admiratorii fostei ministrese a Justitiei, Monica Macovei, care a pus
umarul la construirea si perpetuarea regimului de forta al lui Basescu. Magistratul este interesat si de “experta
anticoruptie”, Laura Stefan, fosta consiliera a lui Macovei. Presedintele Basescu l-a numit pe Lungu in functia
de judecator cu jumatate de an in urma (Proba)
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O decizie neasteptata a fost luata joi, 29 mai 2014, de judecatorul Cristian Lungu (foto) de la Judecatoria Constanta. Acesta a admis propunerea procurorului Teodor Nita de la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta si a hotarat internarea intr-un spital de psihiatrie a lui Adrian Zglobiu, barbatul care l-a scuipat pe Traian Basescu si care, in opinia noastra, a fost supus unei actiuni de haituire de catre
anchetatori.
Cine este insa judecatorul Cristian Lungu? Prea multe lucruri despre acesta nu se cunosc. Se stie ca a fost numit in functia de judecator printr-un decret semnat de presedintele Traian Basescu in data de 18 decembrie 2013. Deci cu jumatate de an in urma. Asta dupa ce a promovat examenul de admitere in magistratura cu nota 7,958.
Altceva despre Cristian Lungu nu se prea stie. De altfel, numele acestuia nici macar nu figura, la ora redactarii articolului, pe site-ul Judecatoriei Constanta. La fel, nu am gasit nicio declaratie de avere a acestuia pe site-ul CSM, asta desi Lungu si-a inceput activitatea de mai bine de cinci luni.
Judecatorul Cristian Lungu nu le scapa din ochi Macovei si Laura Stefan
Ceva, ceva informatii exista insa despre judecatorul Cristian Lungu. Magistratul are o pagina de Facebook, inscriindu-se astfel in trendul lansat de mai cunoscutul Cristi Vasilica Danilet. Nu este insa o pagina publica. Din datele care se pot vizualiza, am observat insa ceva extrem de interesant. Si anume, ca este un admirator al unuia dintre cei care au contribuit la instaurarea regimului de forta al lui Traian Basescu si la
perpetuarea acestuia.
Asa cum se poate observa si din facsimilul pe care il publicam, Cristian Lungu este fan al fostei ministrese a Justitiei, Monica Macovei. Magistratul este practic interesat de pozitiile si mesajele pe care le transmite europarlamentara PDL, urmarind postarile acesteia pe Facebook.

page 1 / 2

Totodata, acelasi judecator Cristian Lungu mai admira pe cineva. De data aceasta nu vorbim despre un om politic, ci despre un personaj apropiat de un om politic. Iar aici ne referim la “marea experta anticoruptie” Laura Stefan, fosta consiliera a Monicai Macovei si o cunoscuta sustinatoare a lui Traian Basescu.
Evident, nu vrem insinuam faptul ca decizia controversata din cazul lui Adrian Zglobiu luata de judecatorul Cristian Lungu ar avea legatura cu simpatiile acestuia. Am vrut doar sa va supunem atentiei aceste aspecte.

*Cititi aici cum urmareste judecatorul Cristian Lungu postarile Monicai Macovei
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