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* Dinspre Bruxelles vin vesti care s-ar putea sa-i nelinisteasca pe unii dintre dumneavoastra si sa-i faca a-si
tine conturile mai bine sub control. Click aici ca sa vedeti daca sunteti vizati!
* Cei care zboara des ar trebui sa stie ca unul dintre principalele aeroporturi ale Romaniei va fi modernizat.
Cum anume vedeti dand click aici.

* O tineti minte pe judecatoarea Camelia Panaitescu-Alegria (foto) de la Judecatoria Sectorului 1, cea care
din 2007 pana azi – cu o pauza de doi ani si jumatate – sta numai prin detasari (in prezent la Ministerul Justitiei,
timp de trei ani, cu incepere la 1 ianuarie 2020)?
Acum un an si jumatate, Luju v-a prezentat in detaliu parcursul ei profesional (inclusiv conflictul cu fostul ministru al
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Justitiei Tudorel Toader), dar si cealalta latura a magistratei – respectiv talentul sau muzical (click aici pentru a
citi). Caci Alegria este mult mai cunoscuta publicului larg in calitate de cantareata, cu numele de scena Mara. In
articolul din 2020, v-am aratat-o pe Mara cantand alaturi de formatia Subcarpati in dialectul aroman.
De data aceasta, miercuri, 4 mai 2022, Mara a revenit in atentia fanilor, dar cu alta trupa, „inrudita” totusi cu
Subcarpati („associated act”). Este vorba despre formatia Tumbe, alaturi de care Mara canta tot in aromana.
Sa fim bine intelesi: avem tot respectul fata de talentul muzical al judecatoarei. Dar la fel de mult dorim sa-i
vedem si talentul in solutionarea dosarelor, pentru care statul roman i-a platit scolarizarea.
Insa pana cand Camelia Panaitescu-Alegria va redeveni judecator de scaun, dati play mai jos (a se observa crucea
de pe frunte – vechi simbol al rezistentei femeilor aromance impotriva stapanirii otomane din Balcani):

* Incheiem intr-o zona mai prozaica, spunandu-va ca toti cei noua procurori care au fost prezenti si au trecut de
prima etapa in concursul pentru numirea in functii de executie la DNA (respectiv evaluarea actelor profesionale) au
promovat si a doua etapa – adica interviul. Mai jos aveti tabelele cu numele si notele lor atat la evaluarea actelor,
cat si la interviu. Dintre candidati ii remarcam pe Mihaela Mihai-Popa, poreclita „Kovesi de Suceava” (care
nu mai are nevoie de nicio prezentare) si Radu Mihaita Cazacu (procurorul de caz din dosarul lui Adrian
Severin).
Mare atentie: nu-l confundati pe procurorul Flavius Cristea de la PCA Timisoara (delegat la DNA Timisoara) cu
procurorul Adrian Flavius Cristea de la PJ Craiova (fost la DIICOT Craiova), inculpat intr-un dosar SIIJ (click aici
pentru a citi)!
In rest, le uram candidatilor rechizitorii cat mai solide, soldate cu condamnari definitive! Nicidecum cu achitari sau –
mai rau – cu restituiri.
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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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