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Candidatul la CSM care sufera de
sindromul Livia Stanciu
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* Se strica jucaria in ultimul paradis fiscal din Europa. Paradis fiscal cripto! Auzim ca in curand autoritatile
intentioneaza sa impoziteze veniturile din criptomonede. De ce se intampla acest lucru si de cand, cititi aici

* Cica exista un candidat la alegerile pentru viitorul Consiliu Superior al Magistraturii care sufera de sindromul Livia
Stanciu (foto).
Adica vorbeste ca fosta sefa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, astazi mare judecatoare CCR. Numele
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candidatului: Mihai Stefan Ghica, judecator la Tribunalul Cluj, magistratul care in aceste zile tine capul de afis
datorita cazului cu dealerii de etnobotanice in care a amanat pronuntarea din octombrie 2021 pana in iunie 2022
(click aici si aici pentru a citi). Zilele acestea, Mihai Ghica a fost ocupat cu campania electorala de la alegerile
pentru noul CSM, batand tara in lung si in lat pentru a se intalni cu colegii sai de la tribunale, pe care incearca sa ii
convinga de faptul ca merita un loc in Cotet (asa cum i se zice Consiliului Superior al Magistraturii). Iar judecatorii
chiar au ramas cu ceva in urma intalnirilor pe care le-au avut cu Ghica. Din ce am aflat noi, lumea s-a amuzat
teribil pentru ca Mihai Ghica a amintit de mult mai vestita Livia Stanciu. Va aduceti aminte cum vorbea
Stanciu despre ea la persoana a treia? Ei bine, cica la fel face si Mihai Ghica, vorbind despre el la persoana
a treia. De parca el si judecatorul Mihai Ghica nu ar fi aceeasi persoana. Mai ramane sa il auzim cum le zice
procurorilor DNA ca “veti avea in judecatorul Mihai Ghica un partener de nadejde”, ca atunci chiar ca vom putea
spune ca e leit Livia Stanciu.

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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