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* Cand auziti de „taur” si de „urs”, omul obisnuit se gandeste la animalele pe care le stim cu totii. Totusi,
economistii inteleg altceva. Ce anume vedeti facand click aici.

* Se pare ca avem parte de o premiera. Daca pana acum constructorii de autostrazi bagau capu-n pamant
cand ii certau autoritatile pentru intarzieri sau chiar le reziliau contractele, de data aceasta o firma a trecut
la contraatac. Cum se numeste ea si pe cine acuza aflati dand click aici.
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* La 1 aprilie 2021, Lumea Justitiei publica zguduitoarea scrisoare a fostului primar de Snagov Apostol Musat, care
acuza „Completul negru” de la ICCJ – format din judecatorii Ionut Matei (foto), Florentina Dragomir si Ioana
Alina Ilie – ca il aruncase in inchisoare in dosarul „Ferma Baneasa” in ciuda faptului ca nu facuse altceva decat sa
respecte legea. Si nu doar atat: omul zacea in puscarie de luni intregi fara ca magistratii supremi sa se oboseasca
a motiva decizia prin care aruncase in stanga si-n dreapta cu pedepse (inclusiv fata de avocatul Robert Rosu).

Iar cazul era cu atat mai terifiant, cu cat Musat zacea in inchisoare in ciuda faptului ca suferea de cancer in
faza terminala (click aici pentru a citi). Intre timp, am aflat ca fostul edil a murit luni, 16 mai 2022. Ca o foarte,
foarte palida consolare, primise intrerupere de pedeapsa, din cauza bolii. Insa „Completul negru” stia inca din
timpul procesului care era starea de sanatate a lui Apostol Musat si cu toate acestea nu a avut mila de el, ci l-a
azvarlit dupa gratii...

Dumnezeu sa-l odihneasca pe Musat si sa le lumineze mintile nu doar celor trei judecatori supremi care l-au
condamnat, ci tuturor magistratilor din Romania, astfel incat sa se gandeasca de zece ori inainte de a pronunta o
condamnare la inchisoare cu executare!

* Ceea ce Lumea Justitiei a anuntat de saptamana trecuta a devenit oficial: noul sef al CSM Marian Buda (pus la
conducerea Consiliului contra naturii si legii in conditiile in care este doar membru interimar) a confirmat
ca vesnica detinatoare de functii caldute in CSM, “regina detasarilor” Andreea Uzlau, aflata pe detasari in
CSM de 14 ani desi chipurile inca e judecatoare, a fost numita secretar general al institutiei.
Bine, nu a confirmat pe gura, ci postand noua organigrama a aparatului de lucru, in care Uzlau apare la loc de
cinste, ca secretar general (vezi facsimil). Va dati seama cat de indispensabila este aceasta Uzlau? Practic, CSM
nu poate functiona fara ea, si probabil ca tocmai de aceea de 14 ani e tinuta pe detasari in aceasta institutie. Deci
clar are un rol esential pentru buna desfasurare a activitatii garantului independentei. Asta ca sa nu mai spuna
lumea ca de fapt Uzlau a ramas si in actualul CSM doar pentru ca ar fi protejata judecatoarei Simona Marcu.
Oricum, recomandam viitorilor membri ai CSM sa ia in calcul cat se poate de serios varianta ca Andreea Uzlau sa
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fie in continuare detasata in Consiliu, ca nu cumva sa se duca de rapa Cotetul.

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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