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Vorbe de fumoar – 12.05.2022 – PICCJ a intrat in moarte clinica. Au cazut mastile in CSM

Scris de L.J. | Data: 12.05.2022 17:34

* O noua emisiune TV de urmarit! Jurnalistii Razvan Savaliuc si Dana Chera si-au unit fortele pentru a despica firul
in patru pe un subiect vast care afecteaza toata Romania. Unde se difuzeaza emisiunea incepand cu aceasta
seara, cititi aici!
* Institutul National de Statistica a anuntat ce s-a intamplat cu salariile in luna martie a acestui an atat in comparatie
cu februarie 2022, cat si raportat la martie 2021. Cine sunt cei mai norocosi romani, dar si cei mai ghinionisti
(care, dimpotriva, s-au trezit cu veniturile diminuate) aflati facand click aici.

* Se ingroasa gluma la Transporturi. Ceea ce multi au spus, dar nu au facut se intampla. Ministrul Grindeanu a
rupt contractul cu un antreprenor pentru o bucata de drum din Autostrada Transilvania. Motivul: au intarziat
proiectul nepermis. Despre ce segment este vorba si ce companie a fost afectata de masura lui Grindeanu, cititi
aici!

* PICCJ a intrat in moarte clinica sub conducerea semnatarei Protocolului PICCJ-SRI din 2009, Procurorul
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General Gabriela Scutea (foto).
Concluzia asta poate fi trasa strict din surse deschise, cum se zice prin servicii. Astfel, cine are curiozitatea de a se
uita pe site-ul Ministerului Public, la sectiunea „comunicate de presa” (unde sunt mediatizate actiunile si dosarele
procurorilor), poate observa o lipsa de activitate cum nu a mai fost vreodata din cate stim noi. De la inceputul
anului pana in prezent, nu exista decat un singur comunicat privind finalizarea unui rechizitoriu, in luna
ianuarie, si un comunicat despre un acord de recunoastere a vinovatiei, in februarie. Mai mult, daca e sa ne
luam dupa datele oferite de Ministerul Public, in lunile martie si mai nu a existat absolut nicio activitate a
procurorilor. In schimb, gasim fel de fel de anunturi despre parteneriate sau cate conferinte. Dar poate ca
de fapt se lucreaza, si din prea multa modestie Gabriela Scutea nu se lauda cu realizarile procurorilor. Ca-i asa sau
nu, nu stim. Le recomandam insa sefilor PICCJ sa fie mai transparenti, caci asa ii sade bine unei institutii cu
ditamai renumele.
Iata mai jos cum arata informatiile privind activitatea procurorilor PICCJ (dosarul privind asa-zisa
minimalizare a Holocaustului a fost intre timp clasat pe „fapta nu exista” – click aici pentru a citi):

Ianuarie

Februarie
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Martie
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Mai
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* Va spuneam ieri ca ziua de joi, 12 mai 2022, va fi una cu dubla semnificatie. In primul rand, este ziua in care s-a
incheiat mandatul nelegal de presedinte interimar al lui Bogdan Mateescu, iar in al doilea rand este ziua in care
noul sef al CSM, membrul interimar Marian Buda, a vorbit pentru a doua oara in public. Ei bine, data de 12 mai
2022 va mai ramane in istorie cu o semnificatie. Este ziua cand, dupa circa doi ani, Bogdan Mateescu nu a mai
purtat masca. Da, ati citit bine, “Bobita” si-a dat jos masca de protectie. Totusi, nu credem ca a facut-o el
prea voluntar, ci mai degraba de rusine. Asta intrucat dintre toti judecatorii si procurorii prezenti in sala de
sedinte niciunul nu purta masca. Or, sa fi ramas Bobi singurul cu gura acoperita nu dadea prea bine. Altfel,
va dati seama cate teste o sa isi faca zilele urmatoare Mateescu? Stiti doar ca ii este foarte, dar foarte frica de
Covid.
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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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