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Vorbe de fumoar – 10.03.2020 – „Coronaficusul” Iohannis inghite-n sec cu anticipatele

Scris de L.J. | Data: 10.03.2020 18:37

* La Curtea de Apel Constanta, este scandal cat cuprinde. Fostul presedinte al instantei i-a facut actualului
presedinte doua plangeri la CSM. Intr-una dintre ele, si-a luat brigada mare, de 25 de colegi. Bomboana de
pe coliva este ca cei doi judecatori au fost contracandidati la cel mai recent concurs pentru sefia CA Constanta.
Gasiti aici toate detaliile taraboiului.

* In „Romania nor-ma-la”, presedintele Klaus Iohannis (sau „Coronaficusul”, cum i se spune mai nou pe
Internet) sta pitit de patru zile incoace si nu sufla un cuvintel despre epidemia de coronavirus, chiar daca
fisa postului spune ca el, si nu altcineva, este cel din capul statului. Vineri, ati vazut ce a facut Werner: s-a
dus sa planteze niste pomisori (ca sa aiba Schweighofer ce sa taie, zic gurile rele), apoi a cam iesit de pe radar,
limitandu-se doar la o postare pe Facebook de 8 martie si la anuntul ca semnase niste decrete. Deci treburi pe
care le putea face de oriunde – inclusiv de la Miami Beach sau din Tenerife. Tocmai de aceea, internautii l-au
blagoslovit cu urmatoarea caricatura, care circula intr-o veselie pe Facebook: „A plecat coronavirusul?
Vreau anticipate!” Ia ganditi-va: a spus el, Werner, „a fost nevoie sa moara oameni ca aceasta demisie (n.r.
a lui Ponta) sa se produca”. Ce-l retine acum sa spuna: „Voi organiza alegeri an-ti-ci-pa-te, cu riscul de a
se infecta jumatate de Romanie de coronavirus”? A, da – aveti dreptate: sunt prea multe cuvinte.
Altminteri, acelasi Klaus Iohannis isi ia o stachie (la pachet cu propriul guvern) chiar din principalul bazin electoral
al PNL: romanii din strainatate. Mai precis, Asociatia Romanilor din Italia a lansat marti un comunicat, in care acuza
regimul Iohannis ca acum nu da doi bani pe diasporezi, desi in campanii electorale Werner si ai lui alearga cu limba
de-un cot sa le ceara voturile:
„Situatia este grava. Guvernul Romaniei nu gestioneaza bine aceasta criza, pune in pericol chiar si schimburile
economice cu al doilea partener comercial, solidaritatea in aceste situatii ar fi fost apreciata daca guvernul
Romaniei si-ar fi trimis reprezentantii aici, sa discute si cu italienii, si cu noi, romanii. Sa intelegem ca romanii din
strainatate sunt buni numai la alegeri, cand sunt chemati sa voteze cum li se cere? In rest, pot sa moara, nu
intereseaza pe nimeni? Guvernul de la Bucuresti ar fi trebuit sa-i intrebe pe italieni: cu ce-i putem ajuta? Cum
gestionam nevoile comunitatii de romani din Italia? Nimic din toate acestea. (...)
Acum, cand inca nu este prea tarziu, presedintele Romaniei – votat coplesitor in Diaspora – ar putea sa
intervina si sa vina la Roma, sa discute cu inalte autoritati italiene si sa revizuiasca, eventual, masurile
luate pripit, la ceas de seara. Asta, desigur, daca nu a intrat – chiar si domnia sa – in carantina”.
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* La Consiliul Superior al Magistraturii, ambele sectii au adoptat cate un set de recomandari pentru instante,
respectiv parchete, astfel incat sa nu se inmulteasca numarul de persoane infectate cu virusul gripei noi. Foarte
bine – speram ca avocatii si partile sa asculte de vocea ratiunii si sa se conformeze recomandarilor.

Gasiti mai jos comunicatul CSM:

„In vederea prevenirii raspandirii la nivel national a infectiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, tinand seama de
necesitatea unei abordari coordonate in privinta acestei situatii, care sa asigure o implementare unitara a masurilor
de catre toate instantele si parchetele din Romania, avand in vedere si masurile instituite de catre Comitetul
National pentru Situatii Speciale de Urgenta constituit la nivelul Guvernului Romaniei,

La data de 10 martie 2020, Sectia pentru judecatori a adoptat Hotararea nr. 191 prin care au fost stabilite,
cu caracter de recomandare, o serie de masuri de organizare a activitatii instantelor si care poate fi
accesata aici.

La aceeasi data, Sectia pentru procurori a emis o circulara catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate
Organizata si Terorism si parchetele de pe langa curtile de apel, cuprinzand recomandari aplicabile la
nivelul unitatilor de parchet si care poate fi accesata aici”.
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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