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* Mai sunt doar cateva ore pana cand Sectia pentru procurori din CSM va trebui sa-i hotarasca soarta vestitului
Andrei Bodean (seful DNA Constanta), unul dintre cei mai controversati magistrati ai momentului. Amintim ca
Bodean – o vedeta a #rezistentilor care protesteaza pe trepte – este suspect intr-un dosar al SIIJ pentru
felul in care l-ar fi paradit pe avocatul constantean Sorin Calaigii. Cauza de la SIIJ este instrumentata de
Zarafina Puiu, pe care procurorii CSM au incercat s-o scoata la pensie cu forta, dar fara succes, caci
procuroarea a castigat in instanta (click aici pentru a citi). Ce anume trebuie sa decida acum „Brigada
Nufarul” cu privire la Andrei Bodean puteti afla facand click aici.
* Mai, sa fie! Ce ne vad ochii? Procurorul General al SUA, William P. Barr, o invita la discutii pe ministresa
Justitiei Ana Birchall (in prezent interimara, dupa ce a fost revocata de premierul Viorica Dancila). Intentia
este evidenta: Statele Unite ale Americii fac lobby pe fata pentru Birchall, unul dintre cei mai slabi ministri
ai Justitiei, la stransa concurenta cu traducatoarea Raluca Pruna. Informatia apare intr-un comunicat emis de
catre Departamentul de Justitie al SUA luni, 26 august 2019, unde institutia o proslaveste pe ministresa drept un
om sub conducerea caruia „Romania poate fi din nou un model in regiune pentru progresul in problemele ce tin de
anticoruptie”. Acelasi cliseu al anticoruptiei... Inainte sa va prezentam comunicatul tradus (il gasiti aici in original),
amintim ca George Maior inca este ambasadorul Romaniei la Washington. Da-da: vorbim despre acelasi Maior pe
care l-a vizitat Birchall in noiembrie 2018 si alaturi de care s-a pozat, mandra nevoie mare. Ca si cum nu ar fi fost
de ajuns, obraznicia americanilor merge pana intr-acolo, incat sa dea de inteles ca le arde buza ca Birchall
sa ramana la MJ (in ciuda faptului ca aceasta n-a facut decat sa-si dea cu stangu-n dreptul) si ca nu vor sa
auda de posibilitatea ca in locul actualei ministrese sa vina judecatoarea Dana Girbovan: „In reuniunea lor
din septembrie, Procurorul General si ministrul vor discuta modul in care Departamentul de Justitie al SUA
poate ajuta ministrul si ministerul”.
Iata comunicatul SUA:

„Procurorul General William P. Barr invita ministrul roman al Justitiei, Ana Birchall, pentru o reuniune in septembrie

Procurorul General Barr a invitat ??astazi ministrul roman al Justitiei, Ana Birchall, sa se intalneasca cu el la
Washington in septembrie. Departamentul de Justitie a colaborat strans cu Ana Birchall si o considera un partener
vital si de incredere in lupta impotriva coruptiei. Conducerea ei vine intr-un moment vital pentru Romania, unde
mai multe controverse au ridicat semne de intrebare cu privire la angajamentul Romaniei de a respecta
valorile statului de drept, au diminuat increderea publicului si au provocat o ingrijorare tot mai mare in
comunitatea internationala. Sub conducerea lui Birchall, Romania poate fi din nou un model in regiune
pentru progresul in problemele ce tin de anticoruptie.
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Procurorul General si ministrul Birchall s-au intalnit pentru prima data in iunie la Bucuresti, unde ministrul Birchall a
gazduit Reuniunea ministeriala SUA-UE in domeniul Justitie si Afaceri Interne, in timpul presedintiei romane a
Consiliului Uniunii Europene.

Intr-o intalnire bilaterala, Procurorul General si ministrul au discutat despre parteneriatul strategic SUA-Romania,
care este important pentru securitatea si prosperitatea pe mai departe a natiunilor noastre. Relatia stransa de
colaborare dintre institutiile de aplicare a legii din Romania si Statele Unite a avut ca rezultat succese semnificative
comune in lupta impotriva criminalitatii transnationale, in special in domeniile fraudelor informatice, traficului de
stupefiante si traficului de persoane. Aceste succese au protejat cetatenii din ambele noastre tari.

In special, in intrevederea lor din iunie, ministrul Birchall si-a subliniat angajamentul de a se asigura ca
Romania intreprinde toti pasii necesari pentru a-si consolida legile si mecanismele anticoruptie. In
reuniunea lor din septembrie, Procurorul General si ministrul vor discuta modul in care Departamentul de
Justitie al SUA poate ajuta ministrul si ministerul din Romania in aceasta sarcina vitala. Departamentul de
Justitie saluta aceasta oportunitate de a se intalni din nou cu un partener de valoare si de incredere,
dedicat luptei pentru statul de drept”.

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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