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Vorbe de fumoar – 13.10.2021 – Sefu' anticoruptiei a ajuns subiect de dosar. Procurorii din subordine l-au
denuntat
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* Bitcoin ca bitcoin, creste si scade in functie de piata internationala si de jocuri si interese. In tot acest peisaj cripto
si-a facut loc, dupa cum probabil ati auzit, si moneda virtuala romaneasca EGDL. Moneda care se estimeaza ca
ar ajunge pana la finalul anului la 2500 de dolari. Cum se poate intampla si ce implica, cititi aici.
* Programul Bordura reloaded in 2021. Cu Nicusor in functia de primar al Capitalei si cu banutii in pix,
Administratia Strazilor Bucuresti a pregatit vreo 320 si ceva de milioane euro pentru gropile si bordurile din
Capitala. Cand se dau banii si cum, cititi aici.
* Inspectorul sef al Inspectiei Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru, trece prin clipe grele in aceste zile,
dupa ce tatal sau a trecut in nefiinta. Lumea Justitiei transmite sincere condoleante judecatorului Netejoru
si familiei acestuia. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!
* Toata suflarea romaneasca a observat ca, de la venirea lui Crin Bologa la sefia parchetului anticoruptie,
activitatea DNA a fost practic inexistenta. Ca deh, toata lumea era obisnuita cu defilarile lui Kovesi, cu executii pe
banda, cu ministrii la tusa de dimineata pana seara. Unii au zis ca e firesc. Si a parut sa fie, pana cand am vazut ca
din DNA nu ies decat dosare cu mize extrem de mici, si prejudicii asemenea. Bine, bine, am zis, unde o fi marea
coruptie de Bologa nu o mai vede? Incercand sa gasim raspunsul la propria noastra intrebare am aflat ca, ce sa
vedeti, in DNA cica fierb in suc propriu dosare grele cu nume mari care ar trimite pe oricine cu gandul la
activitatea parchetului de pe vremea raposatei sefe Kovesi. Si ce sa vedeti, dosarele astea cica nu ies
pentru ca nu ar vrea Bologa! Da, da, ati auzit bine. Bologa cica face tot posibilul pentru a impiedica
scoaterea pe piata a acestor cauze. Noi zicem ca pe undeva e o scapare, ca doar nu are procurorul cunoscut cu
zicala "buna dimineata, vodka taie greata" atata putere. Nu singur, si nu nesustinut. Problema mai mare pentru
Bologa in zilele astea este insa ca prin refuzul sau de a da drumul la dosare si-a pus in cap procurorii din
subordine despre care auzim ca ar fi facut deja o plangere penala impotriva lui Crin Bologa in care il
reclama pe acesta ca nu ii lasa sa lucreze si ca zadarniceste anchetele. Asa ceva mai rar ne-a fost dat sa
auzim. Pesemne s-au adunat frustrarile cat casa in DNA de au ajuns sa se toarne intre ei, sub diverse pretexte!

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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