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* Procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii i-au pus gand rau colegei de breasla Mihaiela IorgaMoraru. Ce ii pregatesc CSM-istii procuroarei puteti citi facand click aici.

* In caz ca vreti sa va cumparati o casa in criptomonede, aflati ca puteti contracta un credit ipotecar cu rata
in Bitcoin. Cine ofera aceasta varianta vedeti dand click aici.

* Tot in est, dar mai incoace, aflati ca la Galati o firma care s-a ocupat de exproprieri pentru construirea
unei sosele a pierdut in prima instanta, iar daca sentinta va ramane definitiva, va fi obligata sa plateasca
despagubiri de milioane de lei. Click aici ca sa vedeti cat de mare este scandalul!
* Chiar nu intelegem de ce s-a suparat atat de tare judecatoarea Ramona Gratiela Milu de la Curtea de Apel
Brasov. Mai ca ne-a certat pentru titlul si poza de la articolul in care am redat o declaratie in care sugera ca
anumite pensii ale magistratilor sunt prea mari, si ca trebuie luate masuri pentru ca aceste pensii de serviciu sa nu
depaseasca salariul in plata (click aici pentru a citi). “Multumesc unei anumite surse de informare pentru un titlu
si o fotografie care ii reprezinta pe ei, si nu pe mine! Celor care lectureaza, le doresc sa citeasca si continutul, nu
doar titlul!”, a scris Milu pe pagina sa de Facebook. E clar ca ceva a deranjat-o extrem de tare pe judecatoarea
Milu, desi noi nu am facut decat sa ii prezentam opinia. Pesemne ca reactiile primite in legatura cu pozitia
sa referitoare la pensiile magistratilor nu au fost prea magulitoare, iar asta a facut-o sa reactioneze. Dar nu
e vina noastra daca ceea ce a spus nu e pe placul colegilor. Cat despre poza... nu suntem noi, ci judecatoarea
Ramona Gratiela Milu de la Curtea de Apel Brasov, evident.
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* Hai, ca am trait sa o vedem si pe asta: USR cere demisia directorului Serviciului Roman de Informatii Eduard
Hellvig (foto dreapta), dupa aparitia scandaloaselor proiecte de legi ale securitatii nationale in care lucratorii
serviciilor de informatii primesc puteri sporite si imunitate, iar romanii sunt transformati in colaboratori si turnatori.
Demisia lui Hellvig a fost solicitata oficial de liderul USR Catalin Drula, luni, 20 iunie 2022.
Totusi, multi suspecteaza ca de fapt USR nu este decat o trompeta a unei grupari care in aceasta perioada
pregateste ofensiva pentru a incerca preluarea controlului asupra SRI. Si anume, zice lumea, ar fi vorba
despre gruparea generalului Florian Coldea (foto stanga), formata din oameni ramasi loiali acestuia. Iar
daca ne gandim ca despre USR se spune ca este un partid format in laboratoarele SRI, cu sef de proiect Florian
Coldea, atunci varianta este de luat in seama. Oricum, impresia este ca in aceste zile asistam la un razboi intre
diverse factiuni din SRI, si ca nu e decat inceputul.
Cat il priveste pe Eduard Hellvig, am mai spus-o: in pofida odelor care i se aduc prin presa, acesta trebuia dat afara
inca de cand s-a aflat despre protocolul cu PICCJ pe care l-a semnat in 2016 si care a fost declarat partial
neconstitutional, fix asa cum fostii sefi SRI George Maior si Florian Coldea au semnat in 2009 protocol cu PICCJ-ul
condus de Laura Kovesi si Gabriela Scutea.
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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