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Vorbe de fumoar – 16.01.2022 – Operatiunea "Buda in Cotet" a intrat in linie dreapta

Scris de L.J. | Data: 16.01.2022 21:31

* O decizie importanta privind pensiile romanilor a fost luata de Inalta Curte. Si nu de orice complet, ci de unul din
care a facut parte chiar sefa ICCJ Corina Corbu. Click aici pentru a afla detalii.
* Lucrurile au intrat in linie dreapta in ceea ce priveste validarea judecatorului Marian Buda de la Inalta Curte pentru
un loc in CSM, unde acesta urmeaza sa o inlocuiasca pe pensionara Mariana Ghena. Ei bine, desi sapte membri
ai CSM au refuzat sa participe la sedinta in care s-a discutat initierea procedurii de validare a lui Buda in
CSM, iar apoi sefii ICCJ i-au acuzat pe acestia ca au blocat demersul (i-au acuzat in mod fals, dupa cum
puteti citi aici), procedura a mers mai departe pe cale administrativa, iar luni, 17 ianuarie 2022, Biroul
Permanent al Senatului urmeaza sa discute validarea judecatorului Marian Buda ca membru CSM. Desigur,
urmeaza votul in Plen, dar important e ca se intra in linie dreapta. Noi ii uram succes lui Marian Buda si
speram ca o va face uitata pe cea pe care o inlocuieste, si anume judecatoarea Mariana Ghena.

* Aviz celor care se inchina la vaccinul impotriva Covid: cica nu e bine sa ti-l faci fara numar, intrucat iti va
da peste cap sistemul imunitar. N-o spunem noi, ci insasi Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), citata
de Bloomberg. Zice EMA ca repetarea dozelor de rapel la fiecare patru luni ar putea slabi in cele din urma sistemul
imunitar si ar putea obosi oamenii. In schimb, tarile ar trebui sa lase mai mult timp intre programele de rapel si sa le
lege de debutul sezonului rece in fiecare emisfera, conform planului stabilit de strategiile de vaccinare antigripala.
Ca si cum nu ar fi fost de ajuns, EMA adauga ca Remdesivir (un medicament hulit in lung si-n lat de catre
trambitasii vaccinarii) isi mentine eficacitatea impotriva tulpinii omicron a coronavirusului. Mai, mai, mai...
In fine: puteti citi articolul aici, in Bloomberg, sau tradus in limba romana aici, in Financial Intelligence.
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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