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Vorbe de fumoar – 20.04.2022 – Ieri lau pupat pe taica Lazar, astazi pe
Vasilica
Scris de L.J. | Data: 20.04.2022 20:52

* In viitorul apropiat, s-ar putea sa vedem o mica revolutie in materie de plata a birurilor. Iar un prim pas a
fost facut deja. E timid, ce-i drept, si isi are originea in mediul privat, dar nimic nu impiedica autoritatile sa ia
exemplu si sa-l implementeze la scara larga. Click aici pentru mai multe detalii!
* Avem o veste care s-ar putea sa-i faca a rasufla usurati pe soferii care pana acum isi rupeau planetarele la
cand se intorceau in tara: a fost modernizat un drum de intrare in Romania. Pe cati kilometri s-a lucrat si in
cat timp vedeti dand click aici.

* Tineti minte cum in urma cu trei ani, in aprilie 2019, Asociatia Societatea Timisoara ii acorda Procurorului General
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Augustin Lazar premiul „Speranta” pentru activitatea din anul 2018 si „pentru atitudinea lui corecta si ferma in
apararea justitiei”? Repetam: in aprilie 2019, in plin scandal legat de felul in care taica Lazar, ca procuror comunist
in inchisoarea Aiud, se opunea liberarii conditionate a lui Iulius Filip si a altor detinuti politici. Si, da, ne referim la
aceeasi Societate Timisoara care in 1990 defila cu lustratia – adica propunea „ca legea electorala sa interzica
pentru primele trei legislaturi consecutive dreptul la candidatura, pe orice lista, al fostilor activisti comunisti si al
fostilor ofiteri de Securitate”.

Ei bine, acum, acelasi ONG timisorean se repede sa-l ridice in slavi pe judecatorul suspendat Cristi Vasilica
Danilet (foto), trambitandu-si sustinerea pentru ca #rezistentul sa ajunga la Curtea Constitutionala a
Romaniei. Cu privire la viziunea lui Danilet asupra justitiei si mai ales asupra implicarii serviciilor secrete in
actul de justitie nu mai are rost sa insistam.
Ca sa nu mai lungim vorba, va lasam sa cititi manifestul lansat marti, 19 aprilie 2022, de catre ONG-urile Freedom
House Romania (condus de Cristina Guseth, celebra pentru felul in care s-a facut de ras in Parlament cand
Dacian Ciolos a propus-o ca ministresa a Justitiei inainte de Raluca Pruna), Societatea Timisora, Grupul pentru
Dialog Social (care si el l-a premiat in 2019 pe taica Lazar, in plin scandal Aiud, cot la cot cu Societatea
Timisoara), Centru European pentru Educatie si Cercetare Juridica, Fundatia Progress si Initiativa Romania
(vezi facsimil):
„Cristi Danilet la CCR. Sustinerea societatii civile
Organizatiile semnatare sustin numirea judeeatorului Cristi Danilet la Curtea Constitutionala pentru meritele sale
invederate de magistrat competent si corect, precum si pentru pozitiile sale pro-europene in privinta reformarii
justitiei in Romania.
Activitatea sa pasionata de educatie juridica a tinerilor prin traininguri tinute la zeci de scoli din Romania este
admirabila. Judecatorului Danilet si echipei sale de la VedemJust i se (n.r. corect: „li se”) datoreaza includerea
educatiei juridice in programa scolara.
Hartuirea si suspendarea sa din magistratura confirma pozitia sa reformista, temerara, care genereaza opozitie in
randurile curentului retrograd.
Curtea Constitutionala a pierdut din credibilitatea necesara celui mai inalt for constitutional prin recompensarea cu
locuri in CCR a unor fosti membri de partid, precum si prin compromisurile politice ale unor decizii.
Numirea judecatorului independent Danilet, neimplicat in politica, ar putea fi un semnal de schimbare a opticii
clasei politice si de restituire a misiunii originare a Curtii Constitutionale de garant al Constitutiei Romaniei”.
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* Incheiem, anuntandu-va ca Elena Udrea nu abandoneaza lupta de a demonstra ca Inalta Curte de Casatie si
Justitie a condamnat-o cu incalcarea Constitutiei.
Iata mesajul transmis de fostul ministru al Turismului si postat pe Facebook de catre logodnicul Elenei
Udrea, omul de afaceri Adrian Alexandrov:
„Va multumesc tuturor celor care ati inteles ca sunt arestata ilegal, cu incalcarea Constitutiei Romaniei si a Deciziei
CJUE, deopotriva! Va multumesc tuturor celor care ma sustineti direct sau indirect, prin opiniile pe care le exprimati
in mod public. Este nu doar cauza mea, ci si cauza apararii Constitutiei.
Implicarea voastra imi da putere sa trec peste acest greu moment si imi da speranta ca nedreptatea si
nelegalitatea la care sunt supusa, vor lua sfarsit in curand.
Le multumesc tuturor celor care se roaga pentru mine si fetita mea, un copil care trece prin drama de a fi lasata
fara mama pt a doua oara! Pe cand avea doar 12 zile, m-au luat de langa ea timp de 3 luni… cand avea cea mai
mare nevoie de mine, si care acum intelege ca mama ei nu mai este acasa, desi i-am promis ca vom fi de Paste
impreuna!
Va intorc gandurile bune si ma rog la randul meu, ca nicio mama sa nu treaca prin momentele grele prin care trec
in acest moment!”
Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
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zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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