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Vorbe de fumoar – 13.02.2020 – Surpriza: Avem sef nou la Structura de securitate de la ICCJ!
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* Opaaa, atentie mare! DNA a muncit pe branci in ianuarie 2020! A finalizat patru dosare si acum le plimba in targ
precum plimba gaina margica-n cioc prin fata babei. Care sunt dosarele mandria DNA de la inceput de an, cititi
aici.

* O fi bine ca-i asa? Ne-a ajuns la urechi ca Inalta Curte are un nou sef la Structura de securitate in persoana
judecatoarei Corina Corbu. Da, da, presedinta instantei supreme s-a pus sefa pe Structura de securitate,
desi prin traditie functia ii revenea unuia dintre vicepresedinti. Foarte dragut, minunat, ce sa zicem: Sa aiba
spor la mandate?! Numai ca, privind nu cu mult in urma, ne amintim ca a mai existat o presedinta de Inalta Curte
care s-a pus singurica sefa peste Structura de securitate iar aceea se numea fix Cristina Tarcea. Va dati
seama, nici judecatoarea cu vocea cea mai grava din Inalta Curte (adica Livia Doina Stanciu care acum vorbeste
grav doar la CCR) nu s-a pus sefa pe structura de securitate la Inalta Curte. Da, e cert, devine din ce in ce mai
interesanta Inalta Curte sub mandatul lui Corbu.
* DNA a inceput mascarada pe 2020. Cat sa mai stea locului si anticoruptii lu' peste... De pe la orele pranzului de
joi, 13 februarie 2020, procurorii anticoruptie l-au chemat la sediul DNA din Stirbei Voda pe profesorul
doctor Mircea Beuran pentru a-l audia, din ce am aflat, intr-un dosar in care este suspect ca ar fi luat mita
in 2018. Zice-se ca in dosar ar fi si niste inregistrari. Suntem tare curiosi cum vrea DNA sa probeze o mita de acum
doi ani si cum da de urma banilor. Suntem totusi sceptici, caci din ce am aflat la baza acestui dosar sta un
denunt formulat de un fost brancarider, astazi mare USR-ist. Este, ca sa vedeti coincidenta naibii, acelasi
fost brancardier care i-a facut denunt si profesorului medic Mihai Lucan tot pentru mite si alte minuni. E
adevarat, ca dupa ce medicul Lucan a fost defilat si supus oprobiului public nu s-a mai auzit nimic de dosar, ca
deh, scopul era atins, Lucan fusese scos din sistem. Aceeasi reteta vedem ca se aplica acum si in cazul
profesorului Mircea Beuran, din cauza caruia intelegem ca nu au loc prin institutii unii veniti recent in Ministerul
Sanatatii. Vazand similitudinile dintre cele doua cazuri privindu-i pe cei doi reputati medici, este de asteptat ca si
Mircea Beuran sa fie scos fortat din sistem. Cu ce costuri si pentru cine, urmeaza sa vedem.
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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