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Vorbe de fumoar – 16.09.2022 –
Cosmarul lui Kovesi, Bulancea,
Uncheselu si Dumitriu spune „pa”
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* Iese la pensie un procuror pe care mai mult ca sigur l-ati vazut la televizor, in declaratii de presa. Cine este
magistratul si la ce parchet activeaza aflati dand click aici.

* Una dintre cele mai asteptate miscari din lumea criptomonedelor a provocat un soc in piata. Daca sunt
motive de ingrijorare va puteti face singuri o parere. Deci click aici!

* Pe de o parte, primarul general Nicusor Dan a taiat autobuzele pentru scolari, pretextand ca nu sunt bani.
Pe de alta parte, acelasi edil vrea sa faca alte investitii in transportul public bucurestean. Click aici pentru detalii!
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* Revenind la procurorul de la prima vorba de fumoar: in aceeasi sedinta in care va fi analizat cazul lui, Sectia
pentru procurori a CSM va discuta alta cerere de pensionare. Ne referim la procuroarea Adriana PampuRomanescu (foto), inspectoare judiciara inca de la 1 noiembrie 2014.

In caz ca va suna cunoscut numele, amintim ca Adriana Pampu-Romanescu si Mihaela Focica au fost cele
doua inspectoare care i-au trimis in judecata disciplinara pe procurorii DNA Marius Bulancea, Jean
Uncheselu si Paul Dumitriu pentru dosarul deschis abuziv Guvernului Romaniei in legatura cu
oportunitatea emiterii OUG 13/2017. Totusi, desi Pampu a continuat pana la capat, pe Focica a podidit-o frica,
sfarsind prin a lauda activitatea DNA (click aici pentru a citi). Tot Adriana Pampu Romanescu a fost cea care, in
aceeasi perioada, in calitatea ei de sefa a Directiei de Inspectie pentru Procurori, a confirmat epocalul raport al
Inspectiei Judiciare care a stat la baza revocarii Laurei Kovesi de la conducerea Directiei Nationale
Anticoruptie (click aici pentru a citi).

Lumea Justitiei ii ureaza procuroarei Romanescu pensie linistita si o asteapta oricand va simti nevoia sa faca
dezvaluiri.

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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