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Vorbe de fumoar – 20.05.2020 – Justitia a fost scoasa pe strada. "Follow the money" cu Catalin Predoiu

Scris de L.J. | Data: 20.05.2020 18:32

*Ministrul Justitiei Catalin Predoiu are o vorba sa le zica procurorilor: "Puneti intotdeauna sintagma 'follow the
money' ca factor primordial in planurile de ancheta. Folositi toate mijloacele disponibile pentru a urmari si
recupera activele din jurisdictia noastra nationala si nu numai.” In fata carui "drag prieten" a fost facuta
declaratia si ce a urmat dupa aceasta luare de pozitie, aflati facand click aici.

*“Acum uitam de unde am pornit si incepem sa aratam cu degetul, sa facem bascalie. In spate sunt grupuri
organizate care fac asta. Serviciile depisteaza, vad. Acolo unde este posibil sa limiteze daca sunt troli, daca sunt
atacuri de undeva. Asta e o parte din activitatea lor, sa ne protejeze de aceste atacuri. Sa gaseasca solutii de a
proteja populatia de atacuri a caror menire este sa dezinformeze si sa reduca increderea populatiei in autoritati. Nu
intotdeauna se va reusi. Nu suntem intr-o epoca in care sa inchizi site-uri. (…) Sunt site-uri care sunt create pentru
asa ceva, pentru a dezinforma” - Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, la emisiunea
Romania9 de la TVR, moderata de jurnalistul Ionut Cristache.
Noi am semnalat, cu regret, nu de mult ca se intampla ceva ciudat cu doctorul Raed Arafat care s-a transformat
intr-un aparator al masurilor restrictive si un critic feroce al oricui indrazneste sa spuna ceva rau de
coronavirus. Aflam acum de la doctorul Arafat si ca este suparat nevoie mare ca unii romani nu cred chiar
tot ce se spune despre coronavirus si ca se indoiesc de masurile pe care autoritatile, adica si el, le adopta
in gestionarea pandemiei de COVID-19. Arafat, cel pentru care oamenii au iesit in strada pentru a nu fi inlaturat
din functie, acuza astazi ca exista grupri organizate care exercita atacuri asupra autoritatilor si ca urmaresc
sa dezinformeze si sa determine populatia sa isi piarda increderea in institutiile statului. Si ca cireasa sa fie
vizibila pe tortul de declaratii facut de Arafat despre consipratii si dezinformari, aflam si ca toate lucrurile
astea doctorul Raed Arafat le stie pentru ca "serviciile depisteaza, vad".
Foarte interesanta noua maniera de abordare a lucrurilor de catre Arafat in vremea covidului, dar poate ca trebuie
sa intelegem, presiunea e mare, se cer date, statistici si cifre importante si na, implica multa munca. Mai ales cand
cooperezi cu o echipa ale carei capacitati organizatorice lasa de dorit.

*S-a gasit solutia pentru evitarea supraaglomerarii instantelor si pentru impiedicarea raspandirii covidului intre
peretii in care isi desfasoara activitatea si judecatorii. Informarile se fac la poarta! Da, da, la poarta. Tribunalul
Bucuresti, caci despre aceasta instanta vorbim, a avut ingenioasa idee de a scoate avizierele in fata
cladirii, la o distanta considerabila unul de celalalt, astfel incat avocatii si partile sa ia cunostinta despre
sedintele de judecata. Au fost astfel postate aviziere si de-a stanga si de-a dreapta intrarii principale de la
Tribunalul Bucuresti. Ferasca sa fie cozile mai mari ca se vor atinge oamenii intre ei. Si la fel, fereasca sa vina vreo
ploaie la orele diminetii ca ii aranjeaza pe avocati, de nu li se mai permite accesul in sala ca sunt prea uzi. Sa
vedem daca si la vara se mentine masura, ca atunci insolatia poate da batai de cap oricui incearca sa citeasca
anunturile TMB. Ce parere aveti despre ideea conducerii Tribunalului Bucuresti de a scoate avizierele in afara
instantei?
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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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