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Vorbe de fumoar – 6.10.2019 – Un judecator a incercat sa se sinucida
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* In caz ca va intrebati ce mai face faimosul procuror militar Bogdan Pirlog (care ii vrea la puscarie pe jandarmii
ce au oprit lovitura de stat din 10 august 2018), aflati despre el ca nu poate dormi de grija Sectiei pentru
investigarea infractiunilor din justitie. Unde a candidat pentru postul de procuror-sef si a obtinut nota
3,25. Ce anume si-a pus in cap de data aceasta #rezistentul Pirlog cu privire la SIIJ puteti afla facand click aici.

* Sa ia aminte toti zbirii din instantele romanesti, care vor executii judiciare cu orice pret, chiar si pentru
satisfacerea unor interese politice! O veste socanta vine din Thailanda, unde judecatorul Khanakorn Pianchana
a incercat sa se sinucida chiar in sala de judecata. Mai precis, dupa ce a achitat din lipsa de dovezi cinci
barbati acuzati de crima, magistratul de la judecatoria din orasul Yala a scos un pistol si s-a impuscat in
piept. Din fericire, el a fost operat de urgenta, iar starea i s-a imbunatatit, relateaza Hotnews.

Citind pana aici, ne putem gandi ca judecatorul e un calau si a vrut sa-i condamne pe oamenii aia indiferent de
corectitudinea procesului, iar de ciuda ca n-a reusit, a apasat pe tragaci. Nici pe departe. Inainte de tentativa de
suicid, acelasi Khanakorn Pianchana a lasat un mesaj (devenit viral pe Facebook), in care acuza ca mai multi
magistrati de rang inalt facusera presiuni asupra lui ca sa-i scoata vinovati pe inculpati, ceea ce le-ar fi
adus unora dintre acestia pedeapsa cu moartea. Iar problema se pare ca este una generala in Thailanda,
unde diversi judecatori de rang inalt pun presiuni pe magistratii de la instantele de fond ca sa pronunte
condamnari pur si simplu politice. Concluziile va apartin.
* Marti, in CSM, se va vedea pana unde merge tupeul unor membri ai Consiliului al caror scop in acest for
este sa blocheze functionarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Sa ne aminim doar cat
chiul au tras prin vara, si cu ce pretexte, doar doar sa nu valideze procurorul sef al SIIJ si procurorii cu functii de
executie. Noi intelegem ca unii dintre membri CSM au ceva probleme pe acolo, fiind chiar cercetati, dar zau
ca da rau sa se puna de-a curmezisul doar pentru a-si scapa ei pielea. Si ca sa fie treaba si mai clara, prin
incercarea unor membri CSM de a bloca activitatea SIIJ se blocheaza si alte concursuri ori proceduri a
caror desfasurare necesita avizul Consiliului. Cum in vara se blocase examenul de admitere in magistraturii
pentru ca onor membrii CSM au tras chiului ca sa nu voteze pentru SIIJ, blocand constituirea unei comisii de
concurs, asa si acum aceeasi membri pot pune in pericol bugetele pentru 2020 la instante, la Ministerul
Public, dar si, ce sa vedeti, la CSM. Asteptam cu interes ziua de marti, sa vedem cu ce tehnici mai vin...
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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