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Candidatul la CSM care face politica
pe fata
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* Cei care vor sa se rupa in figuri la cumparaturi de lux au acum ocazia sa duca fitele la nivelul urmator.
Cum anume aflati dand click aici.

* Tot in materie de cumparaturi, ne indreptam privirea catre capatul opus al spectrului si va spunem ca in
primul trimestru din anul 2022 s-a facut simtita austeritatea intr-un sector economic. Cat de sumbru se
prezinta lucrurile puteti vedea facand click aici.

* Se pare ca unii procurori mergeau sa ude buretele in anul al III-lea de facultate, cand studiau Codul de procedura
penala. Mai precis, la lectia despre competenta instantelor si a parchetelor. Spunem asta vazand ce s-a
intamplat la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, unde nici procurorul de caz, nici – mai grav –
cel ierarhic superior, care i-a confirmat rechizitoriul, n-au stiut ca dosarele vizand avocati sunt de
competenta parchetelor de pe langa curti de apel, nicidecum a parchetelor de pe langa judecatorii
(conform art. 38 alin. 1 lit. d CPP). Bineinteles ca PJ Cluj-Napoca s-a trezit cu dosarul in brate din partea
instantei.

Ia priviti ce scrie Clujust.ro:
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„Un procuror de la Parchetul Judecatoriei Cluj Napoca a trimis in judecata un avocat pentru conducere sub
influenta alcoolului, desi prevederile legale sunt clare ca avocatii trebuie cercetati de Parchetul Curtii de Apel.

Dosarul a fost trimis in judecata in mai 2020 la Judecatoria Cluj-Napoca, care si-a declinat competenta in favoarea
Curtii de Apel. (...)

In noiembrie 2021, Curtea de Apel Cluj a anulat tot ce a lucrat procurorul de la Parchetul Judecatoriei Cluj-Napoca,
i-a trimis inapoi dosarul si-a dispus 'sa se conformeze imediat' dispozitiilor privind competenta”.

* Sunt cateva nume de judecatori in care isi pune speranta intreaga suflare #rezist pentru alegerile din CSM. Ii
recunoasteti in functie de cine este laudat de agentii din presa ai Binomului DNA-SRI. Cap de lista sunt
judecatoarea Gratiela Milu de la Curtea de Apel Brasov si judecatorul Mihai Ghica de la Tribunalul Cluj. Dar
mai este un nume: judecatorul Gabriel Mustata de la Tribunalul Constanta.

Ei bine, Mustata nici macar nu se sfieste sa isi arate apartenenta la miscarea #rezist, miscare in spatele careia au
stat si stau aceleasi personaje din structuri care au infiintat partidul neomarxist USR. Cine are curiozitatea de a
intra pe pagina de Facebook a judecatorului Gabriel Mustata de la Tribunalul Constanta este intampinat de
ditamai poza de la protestele #rezist indreptate impotriva Guvernului PSD-ALDE si cu precadere impotriva
liderului PSD de atunci, Liviu Dragnea (foto). Si stim cu totii ca acele proteste alimentate de servicii secrete si fel
de fel de multinationale au fost folosite tocmai pentru inlaturarea de la putere a unui guvern instalat in urma unui
vot democratic. Or, sa iti pui, tu, judecator, o poza de la protestele #rezist nu inseamna altceva, din punctul
nostru de vedere, decat sa faci politica. Ceea ce nu e deloc in regula pentru un magistrat. Nu credeti?
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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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