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Vorbe de fumoar – 4.10.2019 – Blonda de la CEDO isi face selfiuri de piti

Scris de L.J. | Data: 04.10.2019 15:00

* Ministerul Justitiei a lansat in dezbatere publica proiectul de Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea
expertizelor criminalistice in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor
interjudetene din subordine. Ultima actualizare a tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice a
avut loc in 2010. Care sunt noile tarife pentru aceste expertize, puteti afla facand click aici.
* Tara care l-a dat pe pedofilul care a inspaimantat Romania in ultimele doua saptamani ingrozeste si mai
tare. Aflam ca in tara lalelelor, Olanda, a existat o organizatie care se numea "Partidul pentru Buna
Vecinatate, Libertate si Diversitate, sau mai pe scurt "Partidul Pedofililor din Olanda". Acest partid a fost
infiintat in 2006 de trei barbati care se definesc ca pedofili si a functionat pana in 2010. Ei bine, acesti trei
barbati (foto) au sustinut sus si tare ca va fi doar o chestiune de timp pana cand vor fi acceptate casatoriile
intre pedofili si copii, comparand acest fenomen cu cel al casatoriilor intre persoane de acelasi sex care, la
vremea lor, au starnit revolta in randul conservatorilor si nu numai: "Asa cum o societate s-a obisnuit cu
mariajul intre doi barbati, se va obisnui si cu mariajul intre un barbat si un copil", spuneau in trecut
fondatorii partidului. Iata ca partidul si-a dat duhul si oamenii nu s-au obisnuit cu ideea ca un barbat ar putea fi
casatori cu un copil, din contra! Oricat s-au chinuit fondatorii partidului sa "aboleasca toate legile morale" nu le-a
iesit, si bine ca nu s-a intamplat asta!
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* Cine nu a auzit vreodata de „blonda de la Drept”? Multi au vazut filmul sau daca nu l-au vazut au gasit, din vorba
in vorba, semnificatie pentru acest „concept”. Ce nu s-a mai vazut si nu a mai existat, cel putin regizat, desi ar
trebui dat fiind subiectul, este „blonda de la CEDO” care, ce sa vedeti, e data de Romania. Avem si noi
meritele noastre. Sau mai bine zis, are si marea judecatoarea de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Iulia
Motoc, meritele ei. Nu, meritele nu prea par sa aiba legatura cu demnitatea detinuta, ci mai degraba cu infatisarea
avuta. Astfel cum prezentam in galeria foto de mai jos (foto), publicata de avocata Cosmina Cerva pe
pagina sa de Facebook, madam Motoc este prezentata in mare chip de piti de la CEDO, cu boticul rujat si
ascutit, cu nasul in vant si cu ochelarii de soare la purtator. De fiecare data alta pereche de ochelari, dupa
cum se poate vedea. Interesante pozele, dar zau daca si-ar gasi locul in spatiul public. Evident, tinand cont ca e
mare judecatoare si nu defilatoare pe podiumuri. Nu de alta, dar cine crede ca o judecatoare care se prezinta la
fel ca fetele de prin revistele de cancan se preocupa prea mult de ce scrie in Coventia EDO. Suntem
carcotasi, desigur. Dar admirati-o si voi pe madam Motoc sa ne spuneti daca o vedeti in roba de judecator. Ca noi
nu! Ah, sa nu uitam, gurile rele spun ca de cand e plecata la Strasbourg judecatoarea Motoc si-a facut ceva
interventii chirurgicale de ordin estetic. Noi n-am prea crede, ca in afara de filtrul de „frumusete” de la camera
telefonului nu pare sa fi intervenit cu ceva. Nici ala, ca sa fim rautaciosi, nu si-a facut prea bine treaba, ca se
vad unele defecte careia unei blonde de la CEDO nu ii fac mare cinste. Remarcam totodata ca pozele sunt
facute in decurs de cateva zile, legate, caci acelasi cos in varful nasului apare negresit in toate fotografiile,
indiferent de unghi sau de ochelarii de soare. Foarte impresionant. Ce ziceti?
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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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