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Vorbe de fumoar – 3.07.2020 - “Bobita” a votat pentru “site-ul nefrecventabil”
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* Delegare in functia de vicepresedinte al Curtii de Apel Bucuresti. Este o judecatoare care in trecut, bravo ei, a
luat pozitie impotriva trubadurului Vasilica Danilet. Cine este ea? Aflati de aici.

* Fostul presedinte PSD Liviu Dragnea continua dezvaluirile despre condamnarea sa. Le puteti citi dand
click aici.
* Lume, lume! Judecatorul Bogdan Mateescu, zis “Bobita”, “Matilet” sau "Boby" pentru apropiati ne-a
aparat in CSM. Mateescu a votat pentru "site-ul nefrecventabil”, asa cum se exprima ori de cate ori are
ocazia atunci cand se refera la Luju. A facut-o intr-un caz in care judecatoarea suspendata si data afara din
magistratura Camelia Bogdan cerea apararea reputatiei profesionale ca urmare a unor vorbe de fumoar (click aici
pentru a citi). Bine, acum va dati seama ca nu a facut-o de dragul nostru, ci pentru ca nu a dorit sa fie catalogat
drept un magistrat care o apara pe Camelia Bogdan. Chiar si asa, votul pro-Luju nu schimba cu nimic opinia
noastra fata de el. Il vom critica in continuare cand va fi cazul, il vom lauda daca ne va da motive, desi
recunoastem ca nu a prea facut-o pana acum.
Intre timp, il asteptam in continuare sa dea berea aia si cafeaua promise. V-am povestit doar ca in trecut
eram foarte frecventabili pentru "Boby". Asadar, ce zici, Bogdane: cand iesim la o bere?
* Cat le-au tinut isonul saracii liberali celor de la USR si au urlat din toti plamanii “fara penali in functii publice”. Au
urlat pana au ajuns la guvernare, caci apoi n-au avut nicio greata sa umple institutiile de “penali”. Unul dintre ei,
“penal” deci, este comisarul Traian Berbeceanu, uns sef de cabinet al ministrului de Interne Marcel Vela.
Dar iata ca acest individ nu s-a multumit doar cu atat, caci mai nou s-a inscris in PNL. Iar PNL l-a primit cu
bratele deschise desi are calitatea de inculpat, fiind trimis in judecata de DIICOT pentru sprijinire a unui
grup infractional organizat, fals in declaratii, luare de mita, spalare a banilor, fals in inscrisuri sub
semnatura privata si complicitate la infractiunea de delapidare. Nu-i asa ca va ia greata?
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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