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* Nu este suficient ca regimul Iohannis-Citu ne calca in picioare drepturile si libertatile in cel mai stalinist fel cu
putinta, sub pretextul pandemiei. La iarna, vom da de belea mult mai rau decat ne-am fi putut imagina. Cat de
sumbru arata viitorul va puteti face singuri o parere dand click aici.
* Se pare ca exista o cat de firava raza de speranta dupa falimentul City Insurance. Guvernul s-a mobilizat
pentru romanii care aveau polite de asigurare la aceasta companie. Faceti click aici ca sa aflati ce aveti de facut!
* Vrem sa credem ca nu e adevarat ceea ce am auzit. Cica prin Consiliul Superior al Magistraturii – ajuns la
cel mai jos nivel sub conducerea lui Bogdan Mateescu – exista o mare agitatie in randul angajatilor si a
magistratilor detasati in aceasta structura. Motivul: acestia ar fi fost amenintati ca daca nu inteleg sa se
vaccineze impotriva Covid, atunci vor fi dati afara. Mai exact, li se vor inceta detasarile. Practic, daca asa
stau lucrurile, avem de-a face cu un santaj in toata regula, cu o incercare de constrangere a unor persoane
de a face ceva cu forta. Stim ca Bogdan Mateescu este un baiat de felul lui mai panicat din cauza carcalacului,
dar chiar sa mearga pana acolo incat sa faca asa ceva? Poate totusi nu stie ce se intampla in cotetul pe care il
pastoreste, iar ideea creata ii apartine vreunui alt sefulet. Dar daca intr-adevar nu stie de acest santaj, atunci ar
trebui sa se intereseze si sa stopeze amenintarile. Nimeni nu poate fi obligat sa se vaccineze impotriva vointei sale.
Or, nu cumva de cand s-a cocotat pe scaunul de sef a uitat si de drepturile si libertatile cetatenilor? Nu era CSM
garantul idependentei justitiei? Noi credem ca nu se interpreteaza doar in sensul scriptic, ci are un inteles si o
acoperire mult mai ample care au legatura inclusiv cu libertatea judecatorilor si procurorilor!
* Si ca tot l-am amintit pe Bogdan “Bobita Matilet” Mateescu. Oare ce s-a intamplat cu acesta? O fi patit
ceva? Punem aceste intrebari dupa ce am vazut ca seful CSM a lipsit de la sedinta Sectiei pentru judecatori
CSM, de joi, 23 septembrie 2021, care a fost condusa de presedinta ICCJ Corina Corbu. Si nu doar joi a
lipsit, dar Mateescu nu a participat nici miercuri, 22 septembrie 2021, la sedinta Sectiei pentru judecatori a
CSM in materie disciplinara. O sedinta in care presedinta de complet, cel putin in dosarul magistratilor de la
Curtea de Apel Constanta trimisi in judecata disciplinara, a fost Mariana Ghena. Va dati seama in ce lume traim?
Adica judecatoarea care a arestat-o nelegal si nevinovata pe avocata Rodica Constantinovici, la pachet cu o
gravida in opt luni, si din cauza careia statul roman a fost condamnat la plata unor daune morale, a ajuns nu doar
sa judece colegi de-ai sai, dar si sa fie mare sefa de complet... Revenind la Bogdan Mateescu, speram ca e in
regula, caci sincer chiar ne e dor de el. Si nu ne gandim ca, Doamne fereste, s-a infectat cu Covid, intrucat stim ca
“Bobita” e vaccinat cu ambele doze.
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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