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* O tineti minte pe judecatoarea Claudia Popescu de la Curtea de Apel Bacau, cea care n-a gasit nimic in
neregula cu faptul ca deputatul USR Iulian Bulai a proferat o blasfemie pe Facebook chiar in ajunul
Craciunului (click aici pentru a citi)? Ei bine, avem noutati despre ea. Click aici ca sa aflati mai multe!

* Dupa tot deranjul planetar pe care l-a produs cu coronavirusul vietii, China nu se potoleste, ci iarasi
produce panica pe plan international. Iar in joc sunt sute de miliarde de dolari. Click aici ca sa va apuce si
pe dumneavoastra durerea de cap!

* Toti cei care au fost asigurati la City Insurance trebuie sa se miste urgent. Mai ales ca nici Guvernul nu sta
cu mainile-n san. Ce pregateste regimul Iohannis-Citu pentru 8 milioane de romani vedeti dand click aici.
* Judecatoarea Mariana Ghena din CSM are motive de fericire. Cartea in care este unul dintre personajele
principale (evident, un personaj negativ) s-a vandut ca painea calda. Ne referim la romanul de memorii “Aici
nu suntem la Onalesti”, publicat de Editura Solomon, in care autoarea – avocata Rodica Constantinovici –
relateaza calvarul pe care a trebuit sa il indure dupa ce a fost retinuta de DNA intr-un dosar ANRP, apoi arestata
nelegal si nevinovata de judecatoarea Mariana Ghena din CSM, pe cand aceasta presta la ICCJ (click aici pentru a
citi). Un dosar care ulterior a fost inchis chiar de DNA. Din ce am auzit, tot tirajul cartii “Aici nu suntem la Onalesti”
s-a vandut integral in doar cateva zile, motiv pentru care Editura Solomon va scoate da la tipar un nou set. Iar asta
pentru ca cererea e foarte mare, atat din randul magistratilor si avocatilor, cat si din randul cetatenilor simpli, care
doresc sa citeasca istoria unui crunt abuz. Si uite asa tot mai multi romani vor afla despre practicile DNA, dar
si despre cum o judecatoare care a arestat nevinovat o femeie, la pachet cu o gravida in 8 luni la randul ei
nevinovata, a ajuns mare sefa in CSM si pana in prezent nu a patit absolut nimic. Nici macar nu a fost
obligata sa suporte cei 50.000 lei pe care statul roman trebuie sa ii plateasca drept daune morale pentru
arestarea nelegala a avocatei Rodica Constantinovici.
Cine doreste sa comande cartea “Aici nu suntem la Onalesti” o poate face aici.

* Ati vazut probabil deja ca DNA ii da tarcoale premierului Florin Citu. Procurorii anticoruptie au in lucru un dosar
privind achizitia dozelor de vaccin anti-Covid, iar vizat ar fi inclusiv prim-ministrul Romaniei (click aici pentru a citi).
O informatie-bomba a fost dezvaluita de consultantul politic Cozmin Gusa. Acesta sustine ca spaga ce s-ar fi dat
pentru achizitionarea celor 120 milioane de doze de vaccin ar fi fost de (atentie!) 30 de milioane de euro. Si
nu doar atat, spune Gusa, dar in aceasta afacere ar putea fi implicat sotul Alinei Gorghiu, Lucian Isar,
precum si oameni de afaceri apropiati lui Klaus Iohannis.
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Iata dezvaluirile lui Cozmin Gusa:

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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