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Vorbe de fumoar – 9.02.2020 – Judecatoarea care s-a operat ca sa semene cu amanta sotului

Scris de L.J. | Data: 09.02.2020 10:02

* Se pensioneaza o judecatoare de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Numele ei este extrem de putin
cunoscut, tocmai pentru ca si-a vazut de treaba si a avut grija sa nu intre in niciun scandal. Ultima oara
cand i-am mentionat numele, judecatoarea figura in completul de 5 care ar fi trebuit sa judece recursul
procuroarei Anca Beatrice Resmelita, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina, impotriva unei
sanctiuni primite de la CSM. Intre timp, s-a ales praful de acel recurs (iar sanctiunea a ramas definitiva), pentru
simplul fapt ca nici Resmelita, nici Inspectia Judiciara nu au binevoit sa faca act de prezenta la ICCJ. Cum se
numeste judecatoarea suprema care cere sa iasa la pensie puteti afla facand click aici.

* Ati aflat zilele astea cum judecatoarea Andrea Chis ia in brate copaci ca sa o lase durerea de cap (click aici
pentru a citi) sau cum Vasilica Danilet umbla dupa statui ca sa demonstreze ca de fapt dacii nu au fost cuceriti de
romani, ci ca romanii au venit in Dacia ca sa isi cunoasca stramosii (click aici pentru a citi). De atunci am primit
zeci de telefoane in care ne-au fost relatate si alte nazdravanii facute de diversi magistrati. Asa am aflat despre o
judecatoare care, fiti pe faza, si-ar fi facut operatii estetice ca sa semene cu amanta sotului. Dar nu doar
asta, caci in timp ce se remodela, aceeasi judecatoare ar fi avut grija sa ii faca zile rele celei cu care voia sa
semene, doar-doar isi va recupera sotul. Chiar daca ne sta pe buze numele judecatoarei, nu-l vom dezvalui, din
motive de intimitate, dar va spunem ca este unul dintre cei mai cunoscuti magistrati ai Romaniei, care a detinut
functii inalte si care si in prezent joaca puternic. Ideea este: va dati seama cine ii judeca pe romani? Doamne,
fereste!
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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