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Vorbe de fumoar – 1.05.2022 –
Reincarcarea lui „Sifon”
Scris de L.J. | Data: 01.05.2022 18:17

* Continua represaliile Vestului impotriva Rusiei din cauza invaziei din Ucraina. De data aceasta, vizati sunt insisi
presedintele rus Vladimir Putin si ministrul Afacerilor Externe, Serghei Lavrov. Cum anume si-au furat-o cei
doi aflati dand click aici.

* O tineti minte pe procuroarea Cristina Beatrice Pitrop (foto), cea care a facut deliciul presei cu fotografiile
publicate pe Facebook (click aici pentru a citi) si despre care Lumea Justitiei a descoperit ca scria poezii in
gimnaziu (click aici pentru a citi)?
Ei bine, stati cu ochii pe ea marti, 3 mai 2022! Caci atunci va hotari Sectia pentru procurori a CSM daca ii
prelungeste sau nu delegarea in functia de adjuncta a Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.
* Incheiem editia cu alta vedeta a procuraturii romane – de data aceasta, din categoria „fosti”. Cica se pregateste
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reciclarea celebrului Nicolae Marin, fost adjunct SIIJ, (poreclit „Sifon” din cauza ca, zice-se, bea vinul indoit
cu sifon), autorul celebrului dosar „Baneasa – Puiu Popoviciu”, unde i-a amenintat pe cei din Senatul Universitatii
de Agronomie ca-i ia cu autocarul la audieri daca nu se constituie parte civila. Mai exact, auzim ca „Sifon” nu va
avea prea mult timp sa se bucure de pensia de zeci de mii de lei la care a iesit in luna martie, caci ministrul
Justitiei Catalin Predoiu i-a pus deoparte fostului adjunct al SIIJ un post de secretar de stat in Ministerul
Justitiei. Vorba aia: „la vremuri noi, tot noi”.
O singura intrebare ne macina: ce se va intampla daca latura civila a dosarului „Baneasa” (aflata acum in
rejudecare, din cauza ca judecatorul fondului, Bogdan Tudoran, a motivat sentinta in timp ce se afla
internat la psihiatrie) va produce un rezultat diametral opus celui iesit de sub pixul lui Tudoran? Ce vor
avea de spus Marin si Predoiu in aceasta situatie?
Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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