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* Toti suntem, mai devreme sau mai tarziu, incepatori intr-un anumit domeniu. De exemplu, daca va ganditi sa va
apucati de tranzactionat criptomonede, exista cateva platforme care va iau de la zero si va explica pas cu
pas. Lumea Banilor a facut inventarul acestor platforme – click aici ca sa-l aflati!

* Dincolo de triumfalismele unui guvern sau altul, infrastructura de transport continua sa arate cel putin
jenant. Si vorbim bazandu-ne pe cifre, nu pe impresii. Click aici ca sa vedeti cum arata statistica!

* Pe asa-zisul presedinte interimar al CSM Bogdan “Bobita” Mateescu nu-l tine decat cateva secunde. La curaj ne
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referim, nu la altceva.

Zilele trecute v-am aratat cum pretinsul sef al CSM, cel peste lege si Constitutie, nu a reusit sa treaca de spaima sa
legata de Covid, stand in continuare cu masca pe gurita in sala de sedinte (click aici pentru a citi). Ce sa vedeti:
dupa acest moment, la urmatoarea sedinta a Sectiei pentru judecatori a CSM (cea de miercuri, 20 aprilie
2022), “Bobi”, probabil ranit in orgoliu, a vrut sa arate ca nu e chiar asa de speriat. Drept urmare,
ostentativ, credem noi, Mateescu s-a apucat sa vorbeasca fara masca la gura (foto 1). Mai ca ne-a dat pe
spate. Nu ne venea sa credem de cat curaj are. "In sfarsit, s-a facut barbat", ne-am zis noi.

Totusi, ne-am revenit rapid, caci vitejia nu l-a tinut prea mult pe Bogdan Mateescu. Dupa cateva secunde,
“Bobita” al nostru si-a pus din nou masca la gura (foto 2). Deh, asta e, la unii anumite lucruri dureaza foarte
putin...

* Grupul de Investigatii Politice – condus de analistul Mugur Ciuvica – il ironizeaza pe Facebook pe judecatorul
suspendat Vasilica Danilet pentru faptul ca se lauda ca este sustinut pentru Curtea Constitutionala a
Romaniei chiar de catre o organizatie non-guvernamentala unde Danilet este nu simplu membru, ci ditamai
vicepresedintele (vezi facsimil 1).

Noua insa altceva ne-a sarit in ochi – si anume: numele ONG-ului (ICDE - Initiativa pentru Cultura Democratica
Europeana). De numele acestei asociatii se leaga un dosar disciplinar al lui Cristi Danilet. Mai precis, judecatorul
suspendat de la Tribunalul Cluj a ajuns pe mana Inspectiei Judiciare din cauza ca ONG-ul insusi se
defineste ca avand activitate politica. De aceea, IJ l-a trimis in judecata disciplinara pe Vasilica pentru abaterea
de la art. 99 lit. d din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor: „desfasurarea de activitati
publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor de serviciu” (click aici
pentru a citi).
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* Tot in legatura cu Vasilica, va spunem ca lumea si-a adus aminte de o faza cu el din ianuarie 2018 cu privire la
pedofili si a inceput s-o distribuie pe Facebook si pe Whatsapp. Ne referim la un comentariu in care judecatorul
Cristi Danilet a scris nici mai mult, nici mai putin decat: „Am constatat in randul publicului o uriasa confuzie. Si
o mare usurinta in a folosi termenul 'pedofil'. S-a creat impresia c? a fi pedofil inseamna a fi infractor in
mod automat”.
Ia priviti ce a comentat avocata Lavinia Tec la comentariul lui Vasilica, postat pe Facebook in captura de ecran de
catre fostul presedinte al ANAF Sebastian Bodu (vezi facsimil 2): „Asta ii invata pe cei mici la Educatie
juridica?”
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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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