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Vorbe de fumoar – 4.02.2020 – Chis n-are nevoie de pastile
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* Cu cine sa fie prima vorba de fumoar de astazi, daca nu cu primul om in stat? Tare curiosi suntem ce fata va
face presedintele Klaus Iohannis cand va afla ca i se pregateste ceva bun unei judecatoare care l-a altoit
zdravan cand cu procesul prin care a pierdut casa luata cu acte false. Au ramas mai putin de 48 de ore pana
cand va fi transat cazul magistratei. Cum se numeste ea, pentru ce se pregateste si in ce fel l-a umilit public pe
Werner puteti afla facand click aici.

* Va relatam zilele trecute despre cum judecatoarea Andrea [sic!] Chis din CSM a umblat pe la mai multe instante,
incercand sa convinga judecatorii sa renunte la protest si chiar sa fie de acord cu diminuarea pensiilor. Am auzit
insa una tare de tot. Cica la una dintre curtile de apel la care a ajuns, Chis ar fi fost invitata sa ia parte si la o
mica petrecere organizata dupa prezentarea bilantului. Zis si facut, doar ca in timpul sindrofiei pe Andrea
Chis ar fi luat-o durerea de cap. Normal, judecatorii de acolo au intrebat-o daca nu doreste un medicament, insa
au fost refuzati de membra CSM. Si acum stupoare: Andrea Chis le-a explicat ca nu doreste nicio pastila,
caci va incerca sa scape de durerea de cap cu o tehnica de yoga. Asa se face ca judecatoarea Chis ar fi
iesit din restaurant si s-a dus glont la un copac pe care l-a luat in brate. Si asa a stat Chis, cu copacul in
brate, mai multe minute, spre stupoarea celor prezenti, dupa care s-a intors la petrecere fericita ca durerea
de cap i-a trecut. Bine, daca ne uitam la poza de mai jos (care nu a fost facuta cu ocazia episodului pe care vi
l-am povestit), observam ca asemenea practici sunt o obisnuinta pentru Andrea Chis. Simte ea ceva... Oricum,
daca din intamplare vedeti prin Bucuresti sau Cluj o doamna mai roscata si cu alura de hipioata / hipsterita care ia
in brate copaci, sa nu va speriati si sa nu sunati la 112, caci poate e doar Chis din CSM, pe care a luat-o durerea
de cap.
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* Spre deosebire de Iohannis, care are motive sa scrasneasca din dinti, alta persoana publica are motive sa-si
verse naduful. Si a facut-o deja. Ne referim la fostul sef ANAF Gelu Diaconu, paradit de catre Directia Nationala
Anticoruptie prin pixurile a doua vedete: Doru Tulus (plecat intre timp pe meleaguri carasene) si Claudiu
Dumitrescu (care a ramas la DNA Central, pe un post de sefutz). Zilele trecute, Dumitrescu – care candideaza
pentru conducerea Sectiei a II-a – si-a sustinut proiectul managerial in fata Sectiei pentru procurori a CSM.
Si, oricat ar parea de surprinzator, a recunoscut nenorocirile comise de DNA – inclusiv hemoragia de
dosare deschise pe abuz in serviciu.

Iata mai intai cele mai importante spuse ale procurorului (gasiti pe Monitorul Justitiei mai multe detalii):

„Este clar, intr-adevar trebuie facute niste ajustari, lucrurile, din punctul meu de vedere, au fost scapate de sub
control din punct de vedere managerial (…) Aveti dreptate, este posibil ca aceste infractiuni de abuz in serviciu, la
un moment dat, sa fi constituit un sac fara fund, adica daca n-ai gasit altceva, sa te repliezi pe un principiu al
subsidiaritatii, nu e fals, nu e deturnare si atunci este un abuz in serviciu, iar institutia sa fi fost folosita exagerat in
anumite situatii. Si atunci, aceste semnale publice pe care dumneavoastra le aveti in calitate de ministru si
parlamentar, sunt corecte.
Deci nu vreau sa acopar cumva sau sa neg faptul ca nu am avut situatii care puteau fi tinute sub control. Este
adevarat , este o lectie din care trebuie sa invatam, ceea ce s-a intmplat la Serviciu teritorial Ploiesti, ceea ce s-a
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intamplat la Oradea, inca o data, nu sunt chestiuni decisive, definitive, dar acolo trebuie actionat, trebuie actionat
punctual, aici trebuie actionat prin seful de directie, care are in coordonare si control, prin adjunctii sai, serviciile
teritoriale si de asemenea trebuie dat dovada de fermitate in conditiile in care un sef de sectie, un sef de directie
constata asemenea chestiuni, sa sesizeze Inspectia Judiciara sau alte organisme care sunt competente”.

Atat i-a trebuit lui Gelu Diaconu! Cand a vazut ce indruga cel care l-a executat cu mizeria aia de dosar (de
care s-a ales praful cu aplauze si confetti), economistul s-a dezlantuit intr-o postare de pe Facebook in care
a cerut nici mai mult, nici mai putin decat parnairea lui Claudiu Dumitrescu si Doru Tulus.

Dar sa-l lasam pe Diaconu sa-si spuna singur pasul:

„Hasta la vista, ipocritule!

Am citit asta o data. De doua ori. Apoi m-am spalat cu apa rece pe fata. Si am mai citit o data.

Nu imi vine a crede ochilor!

Ipochimenul asta era seful lui Tulus si i-a avizat si incurajat toata facatura DNA privind implicarea mea in dosarul
Partida Romilor.
Daca in Romania ar functiona justitia mai bine, locul lui Claudiu Dumitrescu ar fi la brutarie impreuna cu Tulus.

Dar nuuu! El vrea sa fie iar mare sef in DNA. Si sa isi rontaie apoi cu nesimtire pensia babana!!!

E bine totusi ca gura acestui pacatos a rostit adevaruri stiute de o tara intreaga, recunoscute insa public de cativa”.
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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