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Vorbe de fumoar – 11.10.2021 – Un mare zbir al DNA a ajuns ratangiu in serie
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* Avem vesti pentru aceia dintre dumneavoastra care fac plati pe Internet: va asteapta o noutate pur si
simplu revolutionara. Nu va spunem mai multe acum, sa nu stricam surpriza. Dati click aici ca sa cititi mai multe!

* In caz ca locuiti sau aveti drum prin Sectorul 4, aflati ca primaria a implementat o solutie pentru
fluidizarea traficului rutier des practicata in tarile vest-europene. Click aici ca savedeti planul!

* Auzim ca intreg dosarul „Bancherii 2” (aflat la Curtea de Apel Bucuresti) risca sa fie intors la parchet.
Este vorba despre cauza in care inculpata este si fosta sefa a BRD Dorobanti Dana Bajescu. Motivul posibilei
restituiri la parchet este incadrarea gresita a faptelor de catre DIICOT. Oricum: stati pe faza!

* Ati vazut deja ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca il va propune ca prim-ministru pe Dacian Ciolos.
Probabil ca primul impuls este sa va ganditi ca Werner are atata rautate in el, incat nu vrea sa ramana piatra pe
piatra in Romania, din moment ce Ciolos a mai fost o data premier si s-a ales praful de tara.

Totusi, noi va sugeram sa cititi acest articol de pe National.ro, care dezvaluie subteranele deciziei iohanniste.
Aparent, Werner vrea sa-l readuca pe Julien la Palatul Victoria nu din preaplinul inimii sale prezidentiale, ci pentru
ca moare de frica la gandul ca daca-l refuza pe Ciolos, oricand poate fi detonat un dosar penal. Vizandu-l nu atat
pe Klaus, cat mai ales pe Carmen Iohannis. Dati click aici, fiindca veti gasi de-a dreptul un miniroman politist!

* Mai e mult pana departe. Procurorul Ciprian Man, fost sef al DNA Oradea in vremurile de glorie ale parchetului
anticoruptie, zis "Manelistul DNA", este nevoit acum sa-si poarte singur crucea ghinionului. La 12 septembrie
2021, Man a bifat al patrulea chix in materie de promovare in grad profesional corespunzator parchetului de
pe langa curte de apel.
De data aceasta, Ciprian Man si-a ratat obiectivul din cauza ca a obtinut o medie mai mica decat 8,10. Caci
cu atat au fost declarati admisi ultimii sase candidati care au cerut grad profesional de PCA.
Ati putea spune ca fostul sef al DNA Oradea a ratat obtinerea gradului de PCA nu din cauza nu a stiut carte, ci pur
si simplu fiindca nu s-a prezentat, in conditiile in care CSM nu a publicat lista cu candidatii respinsi, retrasi si
absenti, ci doar cu cei admisi. Ne este grau sa admitem o asemenea ipoteza, din moment ce – repetam –
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aceasta este a patra incercare, primele consumandu-se in anii 2013, 2017 si 2018 (a se vedea tabelele de la
final). Si atentie: de fiecare data, Man apare ca solicitand acelasi grad: cel de parchet de curte de apel.
Lumea Justitiei prezinta ultimele medii de obtinere a gradului de PCA in anii anteriori (promovare pe loc):
- 2013: 7,425 (concursul a fost de promovare efectiva, fiind organizat la nivelul fiecarui PCA);
- 2017: 9 (egalitate intre 14 candidati dintre 74 admisi);
- 2018: 8,9 (egalitate intre 12 candidati dintre 157 admisi).

* Gasiti aici tabelele unde Ciprian Man apare in calitate de candidat
* Gasiti aici tabelele cu mediile dupa contestatii

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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