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Vorbe de fumoar – 12.02.2020 – Prietenul la DNA, finul la PICCJ
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* O vedeta DNA de esalon 2 spre 3, dar care si-a luat si ea portia de faima pentru ticluirea unei paradeli
impotriva unui judecator, a primit acum o veste excelenta din partea Sectiei pentru procurori din CSM. De
bun ce a fost pana acum in activitate, „Brigada Nufarul” l-a mai insurubat o data in fotoliul de sef. Cine este
procurorul si de ce s-a captusit el cu un dosar la SIIJ puteti afla facand click aici.
* Procurorii din CSM sunt pe cale sa isi impuna oamenii la varful PICCJ si DNA. Este deja de notorietate prietenia
dintre procurorul Crin Nicu Bologa, avizat pozitiv de Sectia de procurori a CSM pentru DNA, si procurorii CSM
Cristian Mihai Ban si Florin Deac, insa iata ca aflam informatii despre alte legaturi. Unele poate chiar mai stranse.
Gandul.info dezvaluie ca procurorul Nicolae Solomon din CSM ar fi finul adjunctului PICCJ Razvan Horatiu
Radu, acesta din urma considerat la declansarea procedurii de numire mare favorit. Or, relatia de rudenie
dintre cei doi devine extrem de interesanta, desigur daca intr-adevar ea exista, in conditiile in care in
mediile politico-judiciare se vorbeste despre faptul ca in aceste zile se desfasoara o ampla operatiune prin
care se urmareste impunerea lui Razvan Horatiu Radu la sefia PICCJ. Mai exact, se spera ca presedintele
Klaus Iohannis sa tina cont de avizul negativ dat de CSM si sa nu o numeasca pe Gabriela Scutea Procuror
General, astfel incat procedura sa fie reluata. Iar odata reluata, Razvan Horatiu Radu, respins prima data de
ministrul Justitiei Catalin Predoiu, se va inscrie din nou, iar Predoiu ar urma sa fie convins prin diverse metode sa il
propuna pe acesta pentru conducerea Parchetului General. Evident, fiind facuti toti acesti pasi, votul in CSM va in
unanimitate in favoarea lui Razvan Horatiu Radu, acesta urmand sa fie uns Procuror General de presedintele
Iohannis.
Dar mai multe detalii puteti citi aici.

* Poate baga la cap Catalin Predoiu ceva din tot ceea ce se intampla in tara, din toate protestele
magistratilor, generate de obsesia PNL de a le taia pensiile de serviciu. De exemplu, miercuri, 12 februarie
2020, Adunarea Generala a judecatorilor de la Curtea de Apel Craiova a votat continuarea formei de protest
constand in suspendarea activitatii de judecata, in afara dosarelor urgente (vezi facsimil). Speram sa traga
invataminte nu doar Predoiu si ceilalti guvernanti liberali, ci si romanii care au cazut victime manipularii legate de
pensiile magistratilor.
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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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