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Vorbe de fumoar – 7.10.2021 – Misterul Uzlau e pe cale sa fie descifrat. CSM se joaca cu CNP-urile oamenilor

Scris de L.J. | Data: 07.10.2021 18:53

* O mai stiti pe procuroarea DNA Elena-Melinda Diaconescu, care, in calitate de reprezentanta a
Ministerului Public in procesul Colectiv, a vrut sa recuze completul de judecata (click aici pentru a citi)? Ei
bine, Sectia pentru judecatori i-a cerut sefului DNA Crin Nicu Bologa s-o revoce pe Melinda din Directia Nationala
Anticoruptie. In apararea ei au sarit nu doar Nicu Bologa, ci si Parchetul General. Click aici ca sa vedeti singuri cat
de spectaculos este cazul!

* Taica Soros iar ne coace ceva. Si nu doar noua, romanilor, ci intregii planete. Click aici ca sa aflati ce plan
urzeste Georgel Miliardarul Minune!

* Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a pus in miscare un amplu plan de fluidizare a traficului. Si nu spunem
vorbe mari, caci ne poate confirma orice sofer bucurestean care si-a mancat nervii in ambuteiajele din acea
zona: daca va iesi bine, proiectul de infrastructura le va aduce o gura de oxigen conducatorilor auto. Click
aici ca sa vedeti ce pregateste Negoita!

* Stati pe aproape! Incepem sa deslusim misterul schimbarii judecatoarei Andreea Uzlau de la conducerea Directiei
legislatie, documentare si contencios a CSM (click aici pentru a citi). Lumea vorbeste deja prin sistem despre
aceasta mutare-surpriza, si, asa cum ne asteptam, cica intr-adevar motivul deciziei ar fi fost acela ca
Andreea Uzlau nu ar fi raspuns la niste comenzi. Mai documentam un pic si va dam de veste. Putina rabdare...
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* In caz ca Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) vrea sa
mearga peste cineva in control, dar nu stie peste cine, ii sugeram noi: peste Consiliul Superior al Magistraturii. Nu
de alta, dar joi, 7 octombrie 2021, CSM a publicat nu unul, nu doua, ci sase documente continand datele
personale ale unor oameni: domicilii, CNP-uri, serii si numere de buletine ori de pasapoarte, telefoane,
emailuri etc. Ca dovada, Lumea Justitiei prezinta prima pagina din fiecare document, insa anonimizand
datele personale. Totusi, am salvat toate cele 6 PDF-uri in forma integrala, in caz ca va trebui sa dovedim in
fata Autoritatii Datelor Personale teribila gafa comisa de Cotetul Superior al Magistraturii. Cotet condus de
Bogdan Mateescu, cel care poarta numele de scena „Jelly”, „Slugarete”, „Bobita Matilet”, „Judecatorul
Savarina” si „Buze Dulci”.

Cele sase documente sunt tot atatea contracte de inchiriere incheiate de catre CSM cu diversii proprietari ai
imobilului din Calea Plevnei nr. 141B, pe care Consiliul il foloseste drept sediu. Nu am observat nimic in neregula
cu actele respective, din moment ce pretul pe metru patrat este acelasi peste tot: 8,7 euro fara TVA (vezi
facsimile).

Ne veti intreba de ce unul dintre facsimilele primei pagini de contract l-am salvat drept captura de ecran din editorul
de PDF-uri (respectiv Nitro Pro), iar nu din navigatorul de Internet (Chrome). Raspunsul este ca in acel caz, CSM
a publicat linkul contractului nu sub forma „csm1909.ro/etc”, ci sub forma „emap.csm1909.ro/etc”. Sanchi:
ca sa nu poata lumea intra. Va spunem ca ne-a luat zece secunde sa copiem linkul fara sa-l deschidem, sa-l
inseram in browser, sa stergem partea cu „emap.”, apoi sa accesam noul link. Si iacata contractul!

Toate ca toate, dar repetam: tare suntem curiosi ce parere are ANSPDCP despre aceasta isprava a CSM. Si inca o
data spunem: CSM nu are cum sa nege, din moment ce noi, Luju.ro, am salvat PDF-urile neanonimizate,
descarcate de pe site-ul aceluiasi Consiliu Superior al Magistraturii. Oare va aplica Autoritatea vreo amenda pentru
incalcarea GDPR-ului? Oricum: suntem constienti ca a fost o greseala, nu o mostra de rea-vointa, si tocmai de
aceea speram ca Bobita Matilet sa nu treaca la represalii. La noi represalii. Nu de alta, dar chiar si el s-ar cobori
prea mult.
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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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