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Vorbe de fumoar – 11.06.2015 – PSD tradat din interior! Serviciile au intervenit sa-l salveze pe ministrul
Justitiei Robert Cazanciuc. Livia Stanciu s-a dat in spectacol!

Scris de L.J. | Data: 11.06.2015 16:02

* Tradare oribila in sanul PSD, care a produs revolta in randul unor parlamentari. Dupa ce i s-a cerut premierului
Victor Ponta sa il zboare pe varul sau Robert Cazanciuc de la Ministerul Justitiei, serviciile de informatii au
intervenit in favoarea acestuia, pentru a-l salva. Mai ales ca lideri ai PSD au facut doua propuneri – deputatul
Eugen Nicolicea si senatorul Serban Nicolae - care au dat fiori reci pe spinarea agentilor de politie politica din
marile Parchete, CSM si ICCJ. Ministrul “molusca” Robert Cazanciuc, care nu a facut nimic in aceasta
functie, a fost invatat sa ceara rapid transferul la UNPR si iata cum portofoliul Ministerului Justitiei a fost
luat de la PSD si dat UNPR. Basca ca vicepremierul Gabriel Oprea a iesit cu o declaratie soc cum ca el o
aprecieaza pe Laura Kovesi si ca tot pe ea ar punea la DNA pentru un nou mandat. Doamne fereste! Asta
dupa ce, cu o zi inainte, gratie unei combinatii oculte in Camera Deputatilor, venita dinspre Comisia Juridica,
parlamentarii au fost pacaliti sa voteze impotriva proiectului privind angajarea raspunderii civile a magistratilor care
comit abuzuri. Avem informatii ca operatiunea a fost rodul serviciilor de informatii, care controleaza partidele si
Parlamentul de ani buni, si care au actionat pentru salvarea acoperitilor lor. Miscarile din aceste zile
demonstreaza inca o data ca aceasta tara e condusa prin servicii de un grup de crima organizata, care nu
are nimic de a face cu interesl national, ci cu prezervarea controlului asupra institutiilor de forta.
* Cica in scandalul de miercuri din sedinta de Plen de la CSM, sefa Inaltei Curti, Livia Stanciu - care a fost huiduita
la intrarea in cladire cu sloganul “La puscarie!” - s-a petrecut un fapt reprobabil. Deranjata de judecatorul Norel
Popescu din CSM, care a solicitat suplimentarea ordinii de zi pentru discutarea unor probleme arzatoare ale
Justitiei, Livia Stanciu s-ar fi ofuscat din cale afara si i-ar fi dat colegului sau o replica amenintatoare: “Aveti grija
ce faceti, s-ar putea sa o patiti!” Ce a vrut sa zica doamna Justitiei cu asta?!? Daca a sunat cumva a
amenintare, asteptam ca Norel Popescu sa faca o plangere penala! Dar mai urgent ni se pare ca asociatiei
profesionale ale magistratilor sa sara in apararea lui Norel Popescu ca sa nu mai avem situatii de forta, ca in cazul
presedintei AMR, Gabriela Baltag.
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zvonurilor sau pamfletului. Luati-le ca atare!
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