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Vorbe de fumoar – 10.10.2021 – “Bobita” i-a gasit inlocuitoare lui Uzlau
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* Stim ca sunteti obisnuiti sa cititi ironii la adresa Sibiului, orasul care l-a dat istoriei pe Klaus Iohannis. Totusi, de
data aceasta vorbim despre ceva serios: Sibiul a pus Romania pe harta lumii intr-un domeniu cat se poate
de spectaculos. Click aici ca sa vedeti ce premiera rasunatoare se leaga de numele orasului!

* Nu ati mai auzit de multa vreme de celebra judecatoare Ioana Bogdan, cea care cu ani in urma facea parte din
primul “complet negru” de la Inalta Curte si care (desigur: impreuna cu Ionut Matei) a produs prima executie
politica, cea a fostului premier Adrian Nastase. Ioana Bogdan a plecat de la ICCJ de vreo doi ani, fiind in prezent
formator la Institutul National al Magistraturii. Ei bine, aflam ca Ioana Bogdan a fost vazuta in urma cu cateva
zile intrand in sediul CSM, fix in perioada in care se desfasoara concursul de admitere la INM. Unde s-a dus
Ioana Bogdan nu stim, dar banuim ca gazda vizitei a fost seful Consiliului, Bogdan Mateescu. Ce a cautat
Ioana Bogdan in CSM, din nou, nu stim, dar ne gandim ca un posibil subiect a fost chiar concursul de
admitere la INM, mai ales ca Bogdan a fost membru in comisia de examen.
* Si da, Bogdan “Bobita” Mateescu este vedeta acestor zile. Deh, sa se bucure si el de aceste clipe, ca mai are
doar vreo doua luni de mare presedinte, iar apoi va trebui sa stea iar cumintel in banca fara sa mai faca pe cocosul
prin Cotet. Si dupa ce va mai sta un an ca simplu membru CSM va trebui sa se intoarca in instanta printre
judecatorii dintre care, ce sa vezi, multi nu il prea mai au la suflet. Asadar, v-am spus zilele trecute ca Bogdan
Mateescu a produs surpriza cand a schimbat-o din functia de director al Directiei legislatie, documentare si
contencios (DLDC) a CSM pe judecatoarea Andreea Uzlau. Spunem: “surpriza”, pentru ca stiam ca Uzlau era
printre favoritele lui “Bobita”. V-am promis si ca va vom spune motivele schimbarii lui Uzlau - si o vom face,
dar mai avem putin de documentat -, dar pana atunci trebuie sa va anuntam ca Mateescu a gasit inlocuitor
pentru sefia DLDC. Este vorba despre judecatoarea Anamaria Laura Dinescu (vezi facsimil). Noi ii uram
bafta, speram ca va face treaba buna, ca e responsabila de poate cel mai important compartiment din aparatul de
lucru al CSM, dar ii recomandam judecatoarei Dinescu sa fie foarte atenta la ceea ce semneaza si mai ales la ceea
ce i se cere sa semneze. Garda sus!
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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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