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Vorbe de fumoar – 12.10.2021 – Plenul CSM a fost suspendat ca sa stie “Bobita” cum presteaza

Scris de L.J. | Data: 12.10.2021 19:29

* Se intampla lucruri pe piata criptomonedelor. Este agitatie mare, iar asta dupa ce criptomoneda cea mai
puternica a crescut doar un ultima luna cu 30%, valoarea ei ajungand la cateva zeci de mii de dolari. Cat
anume, puteti afla de aici.
* Merita sa va anuntam, mai ales ca romanii nu prea au avut parte de asa vesti bune de-a lungul anilor:
Bucurestiul va avea o noua linie de metrou. Si vorbim despre lansarea vreunui proiect, ci despre o linie de
metrou finalizata. Click aici ca sa vedeti la ce ne referim.
* Oare ce mai pune la cale Bogdan “Bobita Matilet” Mateescu (foto), seful CSM? Bine, suntem doar politicosi,
caci normal ca stim ce pune la cale, doar suntem oameni informati. Intrebarea o punem dupa ce am observat ca
activitatea Plenului CSM a fost practic suspendata. Si a fost suspendata pentru ca “Bobita Matilet” nu a
mai convocat Plenul Consiliului Superior al Magistraturii de mai bine de o luna. Mai exact, ultima sedinta
de Plen a avut loc pe 7 septembrie 2021, imediat dupa izbucnirea razboiului politic USR-PNL. De atunci,
judecatorii si-au vazut de treburile lor, iar procurorii de ale lor. Nimic in comun. Problema e de ce fuge “Bobita
Matilet” de sedintele de Plen? De ce nu le convoaca? Poate ca nu are chef. Poate ca nu vrea sa dea ochii cu
procurorii, care s-au prins (aproape toti) ce hram poarta. Poate ca pe ordinea de zi sunt subiecte care il intereseaza
dar pentru care nu poate forma o majoritate. Sau poate ca asteapta sa fie numit un nou ministru de Justitie
(interimarul Lucian Bode nu conteaza), ca sa stie cum sa joace. Ca daca e un ministru USR intr-un fel stau
lucrurile, daca e un ministru din PNL (fostul partid al lui taticutu’, colaboratorul Securitatii) altfel stau
lucrurile. Dvs ce varianta credeti ca e cea corecta? Noi am merge pe ultima. Cert e ca de mai bine de o luna
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Plenul CSM nu mai exista, iar asta pentru ca nu e convocat de Bogdan Mateescu. In ritmul asta riscam sa nu mai
avem Plen CSM deloc in mandatul lui “Bobita Matilet”, caci stiti ca acesta va mai fi sef in Cotet doar vreo doua
luni. Apoi…
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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