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Vorbe de fumoar – 24.09.2021 – Jos labele de pe Adriana Stoicescu!
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* Un fost ministru din Guvernul Citu da detalii despre o mega-afacere derulata de Guvernul Citu care in
prezent este anchtetata de procurorii DNA. Desigur, este vorba despre dosarul privind achizitia de vaccinuri
impotriva Covid in care parchetul anticoruptie cerceteaza posibile fapte de abuz in serviciu. Cine este fostul
ministru din Guvernul Citu si ce a dezvaluit acesta puteti citi aici.
* A treia oara a fost cu noroc pentru CNAIR, care reuseste dupa zece ani si trei constructori sa finalizeze un
important proiect de infrastructura. Ba mai mult, exista o satisfactie mare pentru ca se reuseste inaungurarea
drumului cu trei luni inainte de termen. Termen care oricum a fost amanat si reluat, cum spuneam, de vreo zece
ani. Despre ce este vorba, click aici pentru a citi.
* Una dintre cele mai apreciate si mai corecte judecatoare din magistratura, care nu s-a sfiit niciodata sa vorbeasca
deschis si sa condamne abuzurile comise in Justitie, a decis sa se retraga din spatiul public. Este vorba despre
Adriana Stoicescu, vicepresedinta Tribunalului Timis. Aceasta a anuntat vineri, 24 septembrie 2021, ca pagina
sa de Facebook, accesata de mii de romani, se va inchide: “E prea mult! Aceasta pagina se inchide” (foto).
Care este motivul deciziei, judecatoarea Stoicescu nu a precizat. Ne-a atras atentia insa mentiunea ca “E prea
mult”, dar si faptul ca hotararea de a-si inchide pagina a venit dupa ce Adriana Stoicescu a luat atitudine in urma
unui grav abuz comis in dosarul DNA in care avocata Rodica Constantinovici a fost retinuta in 2015, apoi arestata
nevinovata si nelegal de catre judecatoarea Mariana Ghena din CSM (click aici pentru a citi).
Acum, noi ne gandim ca este foarte posibil ca decizia Adrianei Stoicescu de a se retrage din spatiul public
sa aiba legatura cu textul postat, in care facea o critica generala la adresa celor care ani de zile au
nenorocit destine si oameni. Adica nu e deloc exclus ca in urma acestei iesiri asupra Adrianei Stoicescu sa
se fi facut anumite presiuni dinspre anumite cercuri. Stiti doar ca judecatoarea a mai fost tinta unor
inscenari de curand, atunci cand Bogdan Mateescu a sesizat Inspectia Judiciara tot din cauza pozitiilor
ferme ale vicepresedintei de la Tribunalul Timis.
Speram insa ca nu este vorba nici de presiuni, nici de amenintari. Dar daca s-a intamplat asa ceva, atunci fiti
convinsi ca vom afla si ii vom devoala pe cei responsabili rand pe rand.
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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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