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Vorbe de fumoar – 25.10.2021 – Un fost ajutor de sef de post a ajuns in CSM

Scris de L.J. | Data: 25.10.2021 19:03

* CSM a anuntat candidatii pentru presedintia Sectiei Penale, respectiv a Sectiei I Civile. Numele
judecatorilor sunt extrem de cunoscute, asa ca nu va ramane decat sa dati click aici ca sa le vedeti si
dumneavoastra.

* Am fi vrut sa va aducem o veste buna, dar nu ne lasa Banca Nationala a Romaniei. Cei care platesc rate nu
stau deloc pe roze. Click aici pentru detalii!

* Un nume greu din piata de capital autohtona a obtinut in instanta despagubiri de sute de mii de lei pentru
ca a fost dat afara de la conducerea unei companii de stat. In caz ca ati tresarit, va spunem ca nu este vorba
despre vreo concediere in contextul pandemiei. Totusi, personajul mai are un pas de facut. Click aici ca sa cititi
mai multe!
* Ia uitati una tare: am aflat ca in CSM a ajuns un... ajutor de sef de post. Bine, nu actual, ci fost ajutor de sef de
post. Nu e membru CSM, dar e un personaj important, aflat in preajma puterii din CSM. A fost adus de curand in
Cotet, si, coincidenta, cica ar fi chiar din acelasi oras cu unul dintre capii CSM. Desigur, asta nu inseamna ca
e pila respectivului membru CSM, intrucat este doar o coincidenta, nu-i asa? Cine este fostul ajutor de sef de post
si ce face el in Cotet, va vom spune in curand. Tineti aproape!
* Tare repede s-a miscat presedintele Klaus Werner Iohannis in cazul fostului secretar general al CSM, judecatorul
George Catalin Serban. Acesta a primit liber la pensionare din partea CSM joi, 21 octombrie 2021, iar luni, 25
octombrie 2021, Werner i-a si semnat decretul de eliberare din functie. Odata plecat Georgica din CSM, se pune
intrebarea cine ii va lua locul. Prin targ se vorbeste deja despre o posibila reintoarcere a judecatoarei Roza
Marcu, cea care in trecut a mai ocupat aceasta functie, in prezent aflata la Judecatoria Sectorului 3, unde a
judecat un proces in cadrul caruia a admis trimiterea catre CCR a unei exceptii destul de dure (click aici
pentru a citi). Dar in acelasi timp se vehiculeaza si varianta ca cineva din interiorul CSM sa ii ia locul lui
Serban. Poate judecatorul Dragos Popoiag, detasat in CSM la Directia resurse a Consiliului? Poate
judecatorul Eduard Cristian Ciobotaru, detasat in CSM si director al Directiei resurse a Consiliului?
Asteptam si noi cu interes sa vedem cine e alesul lui “Slugarete”, zis Bogdan Mateescu. Speram insa ca de data
asta Mateescu sa o faca legal, prin hotarere a Plenului CSM, nu prin delegare.
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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