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Vorbe de fumoar – 24.07.2013 - Judecatoarea Elena Zamfir, care l-a arestat pe directorul Antena TV Group, a
ajuns presedinta Sectiei penale a JS1
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* Sa vedeti coincidenta. Judecatoarea Elena Zamfir de la Judecatoria Sectorului 1 a avut parte de o promovare, la scurt timp dupa ce l-a arestat preventiv pe directorul Antena TV Group, Sorin Alexandrescu. In 26 iunie 2013, deci la aproape o luna dupa ce a admis cererea procurorilor de arestare a lui Alexandrescu, Sectia pentru judecatori a CSM a numit-o pe Zamfir in functia de presedinta a Sectiei penale a
Judecatoriei Sectorului 1. Multi colegi de-ai acesteia au insa o mare dilema: a fost vorba despre o rasplata sau o promovare pe merite? Noi refuzam sa ne gandim ca ar putea fi luate in calcul alte aspecte decat cele profesionale.

* Am auzit ca fostii sefi ai PICCJ au fost atentionati cu privire la scurgerile de informatii din anumite dosare catre o parte a presei, dupa ce Romania a fost condamnata la CEDO pentru incalcarea articolelor 3 (interzicerea torturii) si 8 (respectarea dreptului la viata privata si de familie) din Conventie, in cazul Costel Casuneanu. La Parchetul General, ar fi ajuns o adresa de la MAE in care se cerea conducerii PICCJ sa informeze toate
parchetele din tara despre condamnarea suferita de statul roman din cauza scurgerilor de informatii si sa organizeze dezbateri referitoare la aceasta problema. Daca sefii PICCJ au facut sau nu asa, ramane de vazut. Oricum nu va fi greu sa ne dam seama daca decizia CEDO va fi respectata sau ignorata, asa cum s-a intamplat in nenumarate cazuri.

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria zvonurilor sau pamfletului. Luati-le ca atare!
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