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Vorbe de fumoar – 26.04.2022 – Luju a
fost confirmat oficial. Propunerea lui
Iohannis pentru CCR
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* Sofer sa fii, noroc sa ai! Oricat ar parea de uluitor, un barbat a reusit sa se imbogateasca folosindu-si
propriul autoturism intr-un mod cum nu v-ati fi gandit vreodata. Si nu vorbim despre orice fel de masina. Click
aici ca sa vedeti ce i-a trecut prin minte proprietarului!
* Unii s-ar putea sa zambeasca, dar altii sa se intristeze. Romania tocmai a marcat o premiera in materie de
infrastructura. Da, stim: dupa 32 de ani de la Revolutie. In fine: tot mai bine mai tarziu decat niciodata. Click aici
pentru detalii!
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* Informatiile prezentate in exclusivitate de Lumea Justitiei inca din 29 martie 2022 (click aici pentru a citi) se
confirma: prim-adjunctul PICCJ Bogdan Licu va fi propus de PSD pentru un post de judecator la Curtea
Constitutionala a Romaniei, din partea Camerei Deputatilior. In ceea ce priveste PNL, aceasta formatiune
va merge cu senatoarea Iulia Scantei. Desigur mai sunt si alte propuneri pentru CCR din partea USR si AUR,
respectiv judecatorul dat afata din magistratura Cristi Vasilica Danilet si prof. univ. Ioan Sabau-Pop, dar cu
siguranta Licu si Scantei nu vor avea probleme sa fie numiti in CCR, avand in vedere ca sunt nominalizatii coalitiei
de guvernare PSD-PNL. Cei doi urmeaza sa le ia locul judecatorilor Valer Dorneanu si Mona Pivniceru, care isi
incheie mandatele in iunie 2022.

Mai ramane un semn de intrebare legat de cine il va inlocui pe Daniel Morar in CCR, numit la Curte de catre fostul
presedinte Traian Basescu, al carui mandat expira de asemenea in iunie 2022. Luju a scris deja ca presedintele
Klaus Iohannis va merge pe modelul Simina Tanasescu, urmand sa isi puna in CCR o colaboratoare de la
Administratia Prezidentiala (click aici pentru a citi). Ei bine, prin targ se discuta ca aleasa lui Iohannis ar fi
Mihaela Ciochina (foto), consilier prezidential la Departamentul Constitutional Legislativ din cadrul
Administratiei Prezidentiale.
* Cum era de asteptat, caci asa se intampla in Romania, incepe sa se astearna linistea pe groaznicul atantat
constitutional comis de judecatorii Alina Ioana Ilie, Oana Burnel, Anca Alexandrescu si Dan Andrei Enescu
de la Inalta Curte, care au ignorat o decizie obligatorie a Curtii Constitutionale doar ca sa o execute pe
Elena Udrea (click aici pentru a citi). Iata insa ca mai sunt oameni care refuza sa treaca peste acest grav
precedent si continua sa vorbeasca. Foarte mare dreptate are avocata Cosmina Cerva, care, pe pagina sa de
Facebook, aminteste ca pana si Elena Udrea trebuie sa aiba parte de o Justitie dreapta si de un proces corect.
Indiferent din e regim politic a facut aceasta parte, adaugam noi. “Rudel Obreja, Tudor Breazu si Elena Udrea ar
trebui sa mearga in puscarie doar cand vor fi condamnati de un complet legal constituit! Pana atunci nu
asistam decat la o executie. Justitia este un serviciu public, platit de noi toti pentru a aplica legea si
Constitutia, nu pluton de executie”, scrie avocata Cosmina Cerva. Cat se poate de corect, nu credeti?

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

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

