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Vorbe de fumoar – 17.01.2022 – ICCJ a ajuns in cea mai grava situatie din istorie cu Corina Corbu mare sefa

Scris de L.J. | Data: 17.01.2022 19:07

* Alerta: o grupare de hackeri face ravagii in industria criptomonedelor. Iar zeci de companii s-au trezit cu
portofelele digitale golite. Puteti citi mai multe aici.
* Ca in Romania: anuntam mari proiecte, dar apoi ele se impotmolesc inainte de a incepe. Se intampla la o
autostrada din nordul tarii, unde prestatorul nu reuseste sa mobilizeze in teren utilajele asumate in cadrul
ofertei. Click aici pentru a afla ce se petrece.
* Judecatorul Cristi Vasilica Danilet a incheiat anul 2021 in forta, cu o excludere din magistratura si punere sub
acuzare intr-un nou dosar disciplinar, si incepe anul 2022 tot in forta. Cu un alt dosar disciplinar in care este deja
trimis in judecata. Peste doua zile, miercuri, 19 ianuarie 2022, judecatorii din CSM se intrunesc in Sectie
disciplinara pentru a continua solutionarea dosarului in care Vasilica este deja trimis in judecata pentru
doua abateri cauzate de discutiile pe care le-a avut pe diverese forumuri ale magistratilor #rezist. Discutiile
in care judecatorii si procurorii activisti se intreceau in a-si balacari colegii, politicieni si ziaristi. De aceasta data
insa Vasilica nu e singur, intrucat “coinculpati” mai sunt cativa magistrati #rezist, in frunte cu seful lor,
Dragos Calin de la Curtea de Apel Bucuresti. Ce sa zicem, le tinem pumnii.

* Oare cu ce s-o fi ocupat sefa Inaltei Curti Corina Corbu (foto) in ultimii ani? Intrebam asta dupa ce am vazut o
reactie extrem de ciudata pe care a avut-o in urma cu cateva zile, cu ocazia interviurilor sustinute de candidatii
pentru promovarea la instanta suprema. Mai exact, nervoasa fiind pe cei sapte membri care contesta hotatarea
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CSM prin care Bogdan Mateescu a fost tinut interimar, hotarare pe care ea insasi a votat-o, Corbu a inceput sa se
lamenteze ca ICCJ se afla in cea mai grava situatie din istorie, confruntandu-se cu o lipsa acuta de personal, asa
cum nu a fost vreodata. “Este cea mai grava situatie care a existat vreodata la Inalta Curte. Exceptand cele doua
cazuri de eliberare de astazi din functie, deci noi mai eram 99, astazi mai suntem 97”, s-a plans Corina Corbu,
dupa ce in prealabil i-a cerut permisiunea lui Bogdan Mateescu sa isi spuna oful. Ca asa stau lucrurile, nimeni nu
contesta. Noi am vrea sa aflam insa de la Corina Corbu daca nu cumva are si ea vreo vina pentru “cea mai
grava situatie care a existat vreodata la Inalta Curte”. Pentru ca ea este cea care a condus Inalta Curte din
2019 si pana in prezent. Plecarile masive de la instanta suprema arata nemultumuri ale magistratilor fata de
ceea ce se intampla in sistem, este fara dubii asta, dar daca aceste plecari sunt cauzate si de modul in care
este condusa Inalta Curte? Caci din cate am auzit noi, nu toata lumea de la ICCJ e multumita de Corina
Corbu. Pe de alta parte, aceleasi plecari masive de la ICCJ arata din punctul nostru de vedere esecul sefei
Inaltei Curti de a obtine pentru colegii sai conditii de orice natura care sa ii determine sa ramana in sistem.
Ca sa nu mai spunem ca sefa ICCJ s-a dovedit a fi incapabila sa ii convinga pe acestia sa nu plece din
sistem.
Altfel, tot in sedinta in care Corina Corbu a recunoscut practic faptul ca Inalta Curte sub mandatul sau a ajuns in
cea mai grava situatie din istorie, sefa instantei supreme a mai spus ceva care ne-a frapat. Mai exact, Corbu a
ajuns sa identifice interesul presei pentru dosarele aflate pe rolul ICCJ cu presiuni mediatice la adresa
Inaltei Curti: “Stiti ca pe rolul Inaltei Curti marea majoritate a cauzelor sunt mediatizate, stiti bine care sunt, pana
la urma, presiunile mediatice exercitate asupra Inaltei Curti in mod constant”.
La fel gandea Corina Corbu si cand presa scria si o apara in dosarul pe care DNA i l-a fabricat si in care in
cele din urma a fost achitata definitiv de colegii sai de la instanta suprema?
Dar daca vreti sa vedeti chiar dvs ce a spus Corina Corbu, dati click aici (la inceputul sedintei si la minutul 12).
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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