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* Cand auziti de Argentina, cel mai probabil va ganditi la fotbal. Ei bine, acum tara sud-americana se lupta sa fie
cunoscuta la nivel mondial si pentru altceva. Ce este acest altceva aflati facand click aici.

* Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, accelereaza mai multe proiecte de infrastructura, plasandu-le
in sarcina autoritatilor locale. Care sunt acestea vedeti dand click aici.
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* Lume, lume, atentiune! Fostul sef DIICOT Daniel Horodniceanu (foto) isi prezinta vineri, 6 mai 2022,
proiectul de candidatura pentru demnitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
Ce frumos, aplauze! Dar sa stiti ca nu o sa stie toti procurorii PICCJ ce contine proiectul procurorului
Horodniceanu. Ci doar un grup restrans, format, din cate am aflat noi, din procurorii de la Sectia de urmarire
penala si criminalistica din PICCJ si din procurorii care abia ce au trecut de CSM pentru a face parte din
"SIIJ versiunea 2". Curios mod de promovare si-a ales procurorul Horodniceanu, cu patalama de DIICOT, nu
credeti? Pare cumva ca se adreseaza aceluiasi "public" caruia se adreseaza si una dintre contracandidatele
acestuia, procuroarea Maria Militaru din PICCJ. Interesant si totusi... neintamplator! Mai ales daca tinem cont
ca (se vorbeste pe la colturi) Horodniceanu, impreuna cu contracandidata Maria Militaru au intrat in cursul
zilei de miercuri 4 mai 2022, in jurul orelor 13.00-13.30, impreuna (nu de manuta) in sediul DIICOT, pe usa
din spate, cu tinta directa catre usa procurorului sef DIICOT, Oana Daniela Patu. Auzim ca au fost primiti in
birou de Patu, au stat la cafele si suete vreme de vreo ora si jumatate. Ce or fi discutat nu stim, ce stim insa
este ca la intalnire si-a facut aparitia si adjuncta lui Patu, procuroarea Mihaela Iosipescu, cea care nu demult
facea campanie prin DIICOT, cica sa il sustina pe Horodniceanu. Schema lor e buna, intelegem unde bat, dar e
invechita. La ce s-or mai tot chinui sa intre pe usa din spate si sa mai faca atatea strategii, cand deja tot
parchetul stie ca Iosipescu l-a sustinut de fatada pe Horodniceanu, pentru a fura din voturile procuroarei
Alina Albu din DIICOT, cea favorita in DIICOT pentru CSM. De fapt, Iosipescu, la fel ca si Horodniceanu,
care stie de ce a fost bagat in jocul asta, isi doresc ca in CSM sa intre procuroarea Maria Militaru, iar toate
zbaterile lor sunt pentru a fura din voturile procuroarei Alina Albu. Ce maruntisuri... De tradare nu mai
vorbim...

* Consiliul Superior al Magistraturii nu se grabeste cu dosarul procurorului Eugen Stoina de la Parchetul de pe
langa Judecatoria Sibiu. Miercuri, 4 mai 2022, Sectia pentru procurori in materie disciplinara a stabilit urmatorul
termen al cauzei pentru data de 18 mai. V-am aratat deja despre ce cauza este vorba: cea in care Stoina este
acuzat ca a venit la serviciu atat de beat, incat s-ar fi prabusit in holul parchetului, in vazul lumii (click aici pentru a
citi).

2/3

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

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

