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Vorbe de fumoar – 3.08.2022 – Abia
acum incepe distractia cu dosarul
Clotildei
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* Doua procuroare au motiv de tristete. Ba chiar unul cu atat mai mare, cu cat restul de peste 670 de
procurori n-a patit nimic. Cel putin nu acum, in prima faza. Click aici ca sa vedeti cum se numesc cele doua
ghinioniste si ce refuz au primit!
* Deunazi va vorbeam despre schemele piramidale care si-au facut loc in domeniul blockchain, din ce in ce mai
curtat de hackeri. Ei bine, in editia de astazi aflati ca hackerii au dat navala intr-un serviciu care permite
transferul de criptomonede si au sustras active cripto de circa 200 milioane dolari. Nu s-au multumit cu
asta si au lasat usa deschisa pentru toti utilizatorii. Este fara precedent in istoria crypto. Despre ce serviciu
este vorba si care sunt efectele, Click aici pentru a afla.

* Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu le-a pus gand rau sefilor de la Metrorex. Ce anume l-a suparat
aflati dand click aici.
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* Ceea ce Lumea Justitiei a dezvaluit miercuri in legatura cu dosarul privind eventuala frauda de la Sectorul 1 pusa
in scena pentru victoria USR-istei Clotilde Armand (foto) este doar varful icebergului. Din cate auzim, procurorul
Ion Rascota de la Parchetul Judecatoriei S1 a putut sa emita clasarea despre care ati cititi aici pentru simplul motiv
ca sectia de votare 117 a fost singura la care situatia voturilor este in favoarea Clotildei.

Cica la restul de 165 de sectii din sector, lucrurile stau exact pe dos, fiind evidenta frauda pusa in scena
pentru ca userista sa iasa primarita. Si tocmai de aceea PJS1 are teribile ezitari sa inchida restul de dosare
(vizand fiecare sectie in parte) pe care SIIJ le-a disjuns bucata cu bucata din cauza principala inainte de a le
declina la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, astfel incat procurorii PJS1 sa poata lucra mai usor. Dar
repetam: sursele Luju zic ca procurorilor nu le este deloc usor sa anunte ca, de fapt, frauda electorala
exista.
* Ramanand la PJS1, va spunem ca alt procuror al parchetului a dat de bine si nu vrea sa se intoarca la dosare.
Ne referim la Iulian Bogatu, cel care in ultimii 7 ani a incercat de patru ori sa devina judecator (in 2015,
2016, 2017 si 2019), insa Consiliul Superior al Magistraturii l-a refuzat cu incapatanare. Totusi, Sectia pentru
procurori a CSM i-a facut procurorului un cadou in 2019 (prin Hotararea nr. 640 din 28 iunie 2019), detasandu-l in
cadrul aparatului propriu incepand cu data de 1 august si astfel ostoindu-i pofta de roba judecatoreasca.
Acum, Bogatu se pregateste sa obtina prelungirea detasarii. Caci la 25 iulie 2022, Comisia nr. 2 a CSM in format
de procurori (Comisia de resurse umane si organizare) a votat sa-i trimita judecatorului Marian Buda (presedintele
Consiliului) propunerea de prelungire a detasarii pentru procurorul Iulian Bogatu (vezi facsimil). Totusi, momentan
nu s-a pus nimeni in miscare, ceea ce ne face sa deducem ca a aparut deja o pauza intre prima si a doua detasare
a procurorului PJS1. Dumneavoastra ce ziceti: s-a intors Bogatu la dosare?
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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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