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Vorbe de fumoar – 19.03.2020 – Pohta ce-a pohtit Predoiu. Jos labele de pe Mircea Badea!

Scris de L.J. | Data: 19.03.2020 17:17

* S-a luat decizia in ceea ce o priveste pe urmasa vestitului procuror Cornel David Deca la sefia DNA Brasov. Este
vorba despre procuroarea Felicia Vlad. Daca doriti sa aflati ce anume s-a intamplat, click aici.

* Romanii sunt preocupati de prapadul pe care il face in lume coronavirusul, insa membrii CSM isi vad de-ale lor.
Spre exemplu, in ultima sedinta a Sectiei pentru judecatori a Consiliului, ministrul Justitiei Catalin Predoiu a reusit
sa deblocheze o problema la care tinea destul de mult si care fusese amanata inainte de izbucnirea crizei
coronavirusului. Mai exact, judecatorii din CSM i-au facut pe plac lui Predoiu si au aprobat detasarea
judecatoarei Nicoleta Nolden de la Curtea de Apel Bucuresti la Ministerul Justitiei. Nu a fost o decizie in
unanimitate, ci una luata cu 7 voturi “pentru” si 4 “impotriva”. Cert este ca in final Predoiu a obtinut ceea ce
si-a dorit, mai ales ca, asa cum spuneam, lucrurile se impotmolisera la un moment dat. Nici Sectia pentru
procurori nu a stat degeaba, satisfacand si ea un mare sef din Justitie. Este vorba despre adjunctul
Procurorului General, Horatiu Radu, caruia i-au fost aparate reputatia, independenta si impartialitatea dupa
ce in presa au aparut imagini cu acesta la un chef alaturi de jurnalistul Alex Costache. Bine, nu ca decizia
procurorilor din CSM ar fi fost vreo surpriza...

Oricum, lumea ar trebui sa fie atenta la ce se intampla in aceste zile prin Justitie, caci unii pot profita de criza
coronavorusului si de lipsa de interes a oamenilor pentru alte subiecte ca sa isi faca jocurile si combinatiile. Noi
vom fi pe faza!
* Foarte bun mesajul lui Victor Ciutacu catre ministrul de Interne Marcel Vela dupa ce Politia Romana n-a gasit
altceva mai bun de facut decat sa-i bage pumnu-n gura lui Mircea Badea, pe motiv ca realizatorul TV de la Antena
3 ar fi instigat la violenta impotriva huliganilor #rezist (click aici pentru a citi). Perfect de acord cu Ciutacu:
intelegem ca este stare de urgenta si ca autoritatile au dat militaria jos din pod, dar nici sa ne jucam de-a dictatura
bananiera! Mai ales acum, cand la butoanele MAI se afla Traian Berbeceanu...

Iata ce a scris pe blog jurnalistul de la Romania TV (gasiti aici textul integral):

„Nu profitati de starea de urgenta pentru a va regla rafuielile, personale, de grup, de partid, nici nu mai conteaza,
cu presa, de care oricum aveti nevoie, mai ales in situatii dramatice de genul prin care trece acum intreaga
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omenire. Si asa e un domeniu lovit din toate partile. Oricum abia mai gafaim. Aveti mai multa minte decat Marian
Godina si Traian Berbeceanu. Incercati s-o si folositi...”

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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