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* Minerii si-au reluat activitatea in subteran dupa recentele ciocniri cu autoritatile. Va surprinde ca n-ati mai
vazut niciunde pana acum aceasta stire? Click aici ca sa intelegeti de ce!

* Avem o veste buna pentru cititorii nostri monarhisti: se modernizeaza o lucrare plina de istorie. Autoritatile
locale deja au atribuit contractul. Cine este firma castigatoare si ce va renova aflati dand click aici.
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* Lumea da ca sigura reinvestirea judecatoarei Corina Corbu (foto) la conducerea Inaltei Curti de Casatie si
Justitie.
Cica sefa ICCJ va primi un nou mandat din partea Sectiei pentru judecatori a CSM, asta intrucat va fi singura
candidata. Dar daca nu va fi chiar asa? Si intrebam asta deoarece Corina Corbu ar putea avea un rival
pentru sefia instantei supreme. Se aude ca nu e deloc exclus ca un nume greu de la ICCJ sa se inscrie la
concursul pentru presedintia Inaltei Curti. Oricum, totul se va clarifica peste cateva zile, cand se implineste
termenul-limita pentru depunerea candidaturilor.

* Sectia pentru procurori in materie disciplinara din Consiliul Superior al Magistraturii nu se grabeste cu dosarul
celebrului procuror Eugen Stoina de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. Stiti dumneavoastra care: cel
in care Inspectia Judiciara il acuza pe Stoina ca a venit la serviciu atat de beat, incat s-ar fi prabusit in holul
parchetului si ar fi ramas acolo ceva timp, in vazul lumii (click aici pentru a citi). Miercuri, 18 mai 2022, cauza nr.
1/P/2022 a primit urmatorul termen pentru data de 29 iunie 2022. Ne vine greu sa credem ca pronuntarea va fi
stabilita in vacanta judecatoareasca (1 iulie – 31 august). Asa ca, dupa toate aparentele, procurorii CSM il
vor amana pe toamna pe Stoina. Noi doar speram ca in acest rastimp sa nu mai apara vreun incident de
natura a-i aduce procurorului Eugen Stoina un nou dosar disciplinar.

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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