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* Avem noutati atat despre sefele Curtii de Apel Bucuresti, cat si despre un judecator din provincie care a
dat o achitare rasunatoare, pe „fapta nu exista”, intr-un dosar al DNA. Ce s-a intamplat cu ei si nu numai cu ei
aflati facand click aici.
* S-au aflat cauzele falimentului City Insurance. Lichidatorul judiciar a prezentat raportul. Cum arata cifrele
vedeti dand click aici.
* Primarul general Nicusor Dan are multe explicatii de dat cu privire la haosul transportului in comun din
Capitala. Ce a mai comis acum edilul Bucurestilor si cine ii cere socoteala cititi cu un click aici.
* S-au mobilizat forte uriase pentru a bloca intrarea procuroarei DIICOT Alina Albu in Consiliu Superior al
Magistraturii. Si asta pentru ca Albu nu este vazuta absolut deloc drept o persoana care sa fie controlata si care sa
fie dispusa la fel de fel de jocuri in numele Sistemului. Auzim in acest sens ca in turul II al alegerilor de la
PICCJ pentru CSM aproape toti procurorii din DNA au mers in bloc pe mana fostului sef DIICOT Daniel
Horodniceanu, si cica totul s-ar fi intamplat in urma indicatiilor date in acest sens de la conducerea
parchetului anticoruptie. Mai mult, cica inclusiv Procurorul General al Romaniei, semnatara de Protocol
PICCJ-SRI, Gabriela Scutea, s-ar fi implicat activ in sustinerea lui Hordoniceanu, in detrimentul Alinei Albu,
inclusiv cu discutii purtate individual cu procurori si sefi de unitati de parchete. Or, tocmai aceasta
combinatie de amploare si aceasta uniune de forte ne facem sa credem ca cea mai potrivita pentru CSM, desigur
daca se dorea un sistem cat de cat sanatos, era procuroarea Alina Albu.
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* Extrem de neinspirat presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, avocatul Traian Briciu (foto
dreapta). Fix in perioada in care avocatii sunt revoltati de infama circulara a sefei PICCJ Gabriela Scutea (foto
stanga), in care procurorii sunt incitati sa nu respecte deciziile CCR pe prescriptie, Briciu a gasit de cuviinta sa se
traga in poza tocmai cu Scutea.
A facut-o cu ocazia semnarii unui protocol privind onorariile avocatilor din oficiu, dar problema care a deranjat
extrem de multi avocati, conform informatiilor din piata, este fericirea pe care a afisat-o Birciu, care rade cu
gura pana la urechi cand ii strange mana Gabrielei Scutea. De parca nimic nu s-a intamplat, de parca nu chiar
Congresul avocatilor pe care el l-a prezentat a adoptat o rezolutie in care o acuza pe sefa PICCJ ca incalca
prestigiul Justitiei (click aici pentru a citi).
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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