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* Cererea Procurorului General al Romaniei, Gabriela Scutea (foto 1), de redeschidere a dosarului fabricat de
DNA in 2016 impotriva judecatorului Antik Levente Farcas de la Curtea de Apel Oradea, dosar clasat de SIIJ in
2018 (click aici pentru a citi), nu este decat varful icebergului. Afirmatia ca Gabriela Scutea a reluat vanatoarea
de judecatori are acoperire.

Auzim ca Scutea, care are control total pe noua structura creata pentru investigarea magistratilor, lucreaza din greu
la dosarele cu judecatori si procurori. Surse avizate au dezvaluit pentru Lumea Justitiei ca pana acum, in doar
cele sase luni scurse de la desfiintarea SIIJ, Scutea ar fi redeschis, atentie, zeci de dosare care privesc
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magistrati. Vorbim despre dosare fabricate de DNA impotriva magistratilor si care ulterior au fost inchise
de SIIJ. Cica atunci cand a infirmat solutiile de clasare dispuse anterior, Scutea nu ar fi tinut cont nici
macar de faptul ca in multe dintre dosare fapte, presupus a fi fost comise de catre judecatori si procurori,
erau prescrise. Sunt semne clare ca Scutea e varf de lance pentru cei care vor sa readuca vremurile de teroare
impotriva magistratilor. Altfel, suntem tare curiosi pe ce criterii alege semnatara Protocolului PICCJ-SRI Gabriela
Scutea ce dosare trebuie redeschise, avand in vedere ca nu e interesata de cele care privesc procurorii si
judecatorii abuzivi.

* Baiat ascultator ministrul Justitiei Catalin Predoiu. Cum au explicat liderii neomarxisti ai Europei, care vor sa
ne intoarca in comunism, ca trebuie redus consumul de energie, cum Predoiu s-a conformat. S-a vazut cel
mai bine asta cu ocazia sedintei Plenului CSM din 8 septembrie 2022, cand Catalin Predoiu s-a afisat la o
lumina chioara, cu cateva becuri abia palpaind (foto 2). Dar, oare, nu e mai bine ca Predoiu sa isi mute biroul
intr-o incapare mai luminoasa, unde sa beneficieze de lumina naturala ca sa nu mai foloseasca nici macar acele
beculete fara putere? Asa o sa faca economie totala, mai ales ca, spre exemplu, sedinta CSM la care Predoiu s-a
afisat din biroul sau cu o lumina chioara nu se desfasura seara, ci la ora 13.30.

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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