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Mită record în justiția română: 1 milion de euro!

deăLauraăStefană

Țudecătoareaă Veronicaă Cîrstoiuă deă laă Curteaă deă Apel
Bucureştiă şiă fiulăacesteiaă auă primită mandateădeă arestare
preventivăăpentruă29ădeăzile,ă acuzaţiăcăăauăprimităpeste
unămilionădeăeuroăpentruăsoluţiiăfavorabileăînăprocese.

Parteaăbunăă aăpoveștiiăesteăcăă judecătoareaăCîrstoiuăde
laăCurteaădeăApelăBucureștiăaă fostăarestatăădeăcătreăDNA
împreunăă cuă fiulă său,ă careă îiă eraă complice.ă Așadar,

anticorpiiăsistemuluiăfuncКionează,ăprocuroriiă lucrează,ă iarăjudecătoriiănuăauăclemenКăăatunci
cândă esteăvorbaă despreăcolegiiă lor.ăCSMă aă avizatărapidă cerereaă deă arestareăformulatăă de
DNA,ă comportându-seă exactă așaă cumă ară trebuiă săă seă comporteă ună Consiliuă Țudiciar
responsabil:ănuăaăprotejatămereleăputredeădinăsistem.ăDinăacestăpunctădeăvedere,ăRomânia
seăapropieăcuă pașiăhotărâКiădeănormalitate,ădeă ceeaăceăașteptămădeă laă unăsistemăjudiciar
credibilășiăresponsabil.ăParteaăproastăăesteăcăăînăRomâniaăanuluiă2013ă încăăseăvândăpeăbani
uneleă deciziiă judecătorești.ă Întreă judecătoareaăCîrstoiuă șiăpolit icieniiă careă furăădină bugetul
statuluiănuăexistăănicioădiferenКăă–ădispreКulăsuveranăpeăcareăambiiăîlăaratăăpentruăcetăКenii
careă i-auă învestităcuă încredereă șiăpentruăfuncКiileă peăcareă leă ocupăă înăaparatulă statalăeste
trăsăturaădeăcaracterăcareăîiăleagă.

EmoКiaăstârnităăînăsocietateaăromâneascăădeăacestăcazăseăexplicăăprinăfaptulăcăănedreptăКile
realeăsauăînchipuiteăgenerateădeăsistemulăjudiciarăgăsescăastăziăoăexplicaКieăgeneralăăînămin-
teaămultora:ăcorupКia.ăCaășiăînăcazulăVoicu,ăvedemăînăultimeleădosareăinstrumentateădeăDNA
cuă judecătoareă deă laă TribunalulăBucureștiă șiă deă laă Curteaă deă Apelă Bucureștiă oă caracatiКă
oribilăă aă relaКiiloră prină careă seă rezolvăă orice.ă CondamnaКiă definitivă scapăă deă pedeapsă,
criminaliă periculoșiă șiă implicaКiă înă crimaă organizatăă suntă pușiă înă libertate.ă Totul,ă prină soluКii
bizareăcareăneagăălegeaășiăpracticaăÎCCȚ,ăsoluКiiăcareăgenereazăășuvoaieădeăcomentariiărevol-
tateăînăpresă,ădarăîmpotrivaăcăroraănuăseămaiăpoateăfaceădeăceleămaiămulteăoriănimic.ăЗpaga
eă peă măsurăă –ăastăziă procuroriiă DNAă spună căă mitaă luatăădeă judecătoareaă Cîrstoiuă înă mai
multeă dosareă seă ridicăă laă 1ă milionă deă euro,ă milionă peă careă aceastaă îlă împărКeaă cuă diferiК i
colegiăcareăoăajutauăsăăobКinăăfabuloaseleărezultateăpeăcareăleăpromiteaăclienКilor.

Deăobservată căă înă acestăcază judecătoareaă lucreazăăcuăpropriulă fiuăcaă intermediar.ăVedem
aiciă acelașiă modă deă gândireă caă șiă laă polit icieniiă careă îșiă conducă afacerileă prină intermediul
copiilor,ă iarădacăăaceștiaă suntăchemaКiăsăădeaăexplicaКiiă înă faКaăprocurorilor,ăacuzăăatacurile
nedrepteăîmpotrivaăfamiliilorălor.

MulКiăseăîntreabăădeăceănuăseăoprescăaceștiăoameniădinăluatășpagăădupăăceăobКinăunănivelăfi-
nanciarăconfortabil.ăOăsimplăălecturăăaădeclaraКieiădeăavereăaădoamneiăjudecătorăneăaratăăcă
șpagaănuăeraădelocăoăchestiuneădeăsupravieКuire.ăDimpotrivă,ăatâtăea,ăcâtășiăcolegeleăeiăde
laăTribunalăarestateăacumăcâtevaăsăptămâniăaveauăoăsituaКieămaterialăădeăinvidiat.ăЗiăatunci
cumă seă explicăă persistenКaă înă comportamentulă infracКional,ă maiă alesă înă contextulă înă care
numeleă judecătoareiă Cîrstoiuăapăruseă înă discuКiileăpurtateă deă judecătoareleădeă laăTribunal
proaspătăarestateăpentruăcorupКie?ăEuăcredăcăăexplicaКiaănuăКineădoarădeălăcomie.ăCredăcă,
dupăă ceădeviiă parteăaă uneiăreКeleă deăcorupКieă judiciară,ăeă foarteăgreuă săăteă maiăoprești.
Probabilăcăăpresiuneaăeăimensă,ăpentruăcăăpentruăfiecareăomăcareăareăproblemeăcuăjustiКia
problemaă luiă eă ceaă maiă gravăă șiă esteă esenКială săă oă rezolve,ă indiferentă deă costuriă șiă de
consecinКe.ășarăinsistenКaăcreșteăproporКionalăcuăriscurileăpresupuseădeăprocedurileăjudiciare
–ăcareăînăpenalăînseamnăăaniăgreiădeăpușcărieăși,ăeventual,ăconfiscareaăaverii.

SăăneăamintimădoarădeăcazulăDinelăStaicu,ăcareăaădevalizatăBșRă–ăcelăpeăcareă judecătoarea
Cîrstoiuă împreunăăcuă colegeleă saleădeă completă l-auă scăpatădeă pușcărie.ă DomnulăStaicuă a
fugităcâtăaăpututădeăjustiКie,ă inclusivăschimbându-șiănumeleășiăpărăsindăКaraăatunciăcândăși-a
datăseamaăcăăvaăfiăcondamnat.ăAăfostănevoieădeăpunereaăînămișcareăaăunuiăîntregăangrenaj
juridico-poliК ienescăpentruăcaăacestaăsăăfieăextrădat,ăadusăînăКarăășiăapoiăîncarcerat.ăStaicuăa
formulată oă contestaКieă înă anulareă cerândă invalidareaă decizieiă deă condamnareă laă 7ă aniă de
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pușcărie.ăCompletulădeă laăCurteaădeăApelăBucureștiăaăadmisăaceastăăcontestaКie,ămotivând
căă existaă oă soluКieă anterioarăă pronunКatăă deă Curteaă deă Apelă Craiovaă careă respingeaă o
plângereă aă unuiă cetăКeană împotrivaă uneiă soluКiiă deă netrimitereă înă judecatăă adoptatăă de
procuroriă faКăădeăDinelăStaicu.ăDupăăadministrareaădeăprobatoriuăsuplimentar,ăprocuroriiăau
decisăcăăsoluКiaădeănetrimitereăînăjudecatăănuăeraăceaăcorectăășiăauăformulatărechizitoriul,ăiar
înă dosară s-aă pronunКată oă condamnareă definitivă.ă ÎCCȚ,ă într-ună recursă înă interesulă legii,ă a
explicată căă hotărârileă judecătoreștiă pronunКateă cuă privireă laă soluКiileă deă netrimitereă în
judecatăă nuă auă autoritateă deă lucruă judecată șiă nuă potă fiă avuteă înă vedereă înă căile
extraordinareădeăatac.ăNesocotindăaceastăădecizieăaăÎCCȚ,ăcompletulădinăcareăaăfăcutăparte
judecătoareaăCîrstoiuăaăanulatădeciziaădefinitivăădeăcondamnareăaăluiăDinelăStaicu,ămotivând
căă aceastaă contraveneaă soluКieiă pronunКateă anterioră careă confirmaă deciziaă iniКialăă a
procurorilor,ă deă netrimitereă înă judecată.ă Dacăă atunciă ceiă careă leă apărauă peă judecătoare
susКineauăargumentulă ignoranКei,ă iatăăcăă acumăavemăună răspunsămultămaiă credibilăpentru
aceastăăsoluКieăscandaloasă:ăcorupКia!ă//

Cuvinte cheie:ămita,ăjudecatoare,ăarestare,ăcirstoiu,ăcsm,ăani,ădna

Referinte:
Țudecatoareaă Cîrstoiuă aă primită 630.000ă euroă deă laă Dinelă Staicuă pentruă a-iă anula
condamnareaălaă7ăaniădeăînchisoare
ȚudecătoareaăCîrstoiu,ă arestatăăpentruăcăă aăcerută2,5ă milioaneădeăeuroă numaiăpentru
eliberareaăluiăDinelăStaicu-motivareăarestare
Cineăsuntăjudecătoriiăcareăiauămită
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14.08.2013ă|ăcarmenăaăscris:
"anticorpiiă sistemuluiă functioneaza",ă "CSMă aă avizată rapidă cerereaă deă arestareă "ă ???ă Eu
credădoamnaăStefanăcaăCSMăarătrebuiăsaărecunoascaăpublicăeroareaădeă judecataăcomisa
atunciăcandăauărespinsăcerereaădeăsanctionareădisciplinara.ăAcumămizeriaă le-aăexplodată in
fataăsiă nuămaiăaveauăceă faceă ină fataăevidentei.ă MembriăCSMătrebuieăsaă inteleagaăcaănu
potiăconduceăunăsistemăsiăsaăfiăprietenăcuătoataă lumea,ăinclusivăcuăceiăcareădezonoreaza
prinăasociereăintregulăcorpădeămagistrati.ă șncaăoădataătrebuieăfelicitatiăceiădinăDNAăsiăSRș
pentruă perseverenta.ă Auă fostă fortatiă saă facaă ună pasă inapoiă siă saă retragaă acuzatiaă de
favorizareă aă infractorului,ă dară nuă auă abandonată strangereaă deă probeă pentruă aă dovedi
coruptia.ă

Raspundeăacestuiăcomentariu

13.08.2013ă|ăeoopinieăaăscris:
1.ă Parereaă meaă esteă caă aceiaă careă s-auă zbatută saă intreă laă facultateaă deă dreptă sauă la
medicina,ăpeăvremeaăluiăCeausescu,ămajoritatea,ădeăastaăs-auăstraduit,ăcaăsaăintreăpeăun
fagasă profesională careă saă leă asigureă ulterioră ină viataă ună nivelă deă traiă superioră maselor.
Oameniiăastiaăsuntăprodusulăacelorăvremuriăsiăaiăaceleiămentalitati,ăsiăauăpornită inăviataăcu
intentiaă astaă cinica,ă materialista,ă clară asumata.ă Catiă dintreă eiă auă fostă atrasiă deă vocatia
manuiriiăciocanuluiădeăjudecator?ă2.ășnăstilulădiabolicăceămaăcaracterizeaza,ăasăpropune,ăin
modăserios,ăoălegeăprinăcareăceiăcercetatiăsauăjudecatiăsaăbeneficiezeădeăclementaătotala
ină cauzaă respectivaă dacaă ajutaă laă demascareaă deă cazuriă deă coruptieă la
judecatori/procuroriă ină procesulă deă cercetare/judecata.ă Dină momentă ceă inspectia
judiciaraă pareă cevaă pasivă siă absolută subdimensionată siă inofensivă fataă deă amploarea
coruptieiă inăsistem,ăcredăcaăoăasemeneaă legeăară fiădeănaturaăsaăcreezeăoăredutabilaăfasie
minataă intreă justitiariă siă justitiabili.ă Faraăcheltuieliă mari,ă faraă compromisuriă mariă (maiă ales
tinandăcontădeăbeneficii),ăfaraăreformeăaleăsistemului.ăGresesc?

14.08.2013ă|ăLie Ciocarlieăaăraspuns:
Excelentaăideeă(ceaăcuăclementaăcontraădemascare).

Raspundeăacestuiăcomentariu

13.08.2013ă|ăLie Ciocarlieăaăscris:
UnăsingurăreprosăamăaăfaceăD-naăStefan:ăvaărugam,ănu-lămaiădomnitiăatitaăpeăcelăcare,ăcu
BșR,ă aă nenorocită atitiaă oameni.ă Nuă maiă folositiă atitaă politeteă caă ERODEAZAă DșN
COMBATșVșTATEăsiăintrasigenta!

Raspundeăacestuiăcomentariu

13.08.2013ă|ăjeansăaăscris:
șnă Romaniaă guvernataă deă Ponta,hieneleă uselisteă siă altiă pradatoriă atacaă zilnică statulă de
dreptăprină sfidareaăsiă incalcareaă legiiă pentruăcaăeiă saăpoataă furaă ină liniste,modificaă legea
ANșă ină vigoare,ină timpulă joculuiă pentruă caă nuă convineă licheleloră uselisteă penale,asta
presupuneă legiferareaă hotieiă numaiă pentruă uslasi!!!Statulă deă dreptă ină Romaniaă esteă in
pericolăpentruă caănisteă iresponsabiliă vorăcaă legeaă saăseă apliceădiferentiată laăromani:daca
estiăuslasă sauăaiă functiiă peămosiileăbaronilorăestiă absolvitădeăhotie,restulă cetatenilorăcare
comită ceaămaiă micaăabatereă saăumpleă puscariileădină Romania!!șnitiativeleăparlamentarilor
coruptiă suntă respinseă deă treiă oriă deă CCR,penalulă Dragneaă faceă acelsiă lucruă faraă niciă o
clipire,dacaă parlamentariiă fura,dacaă guvernantiiă fura,deă ceă ună judecatoră nuă poateă lua
1000000ădeăeuroăpentruăaărezolvaănisteăoameniălaăanaghie???

Raspundeăacestuiăcomentariu

1ă2

Senatului,ăToniăGreblaădeălaăPSD,ăconsidera
caăamnistiereaă...

Scandal in Casa Regala a Romaniei:
Principesa șrina, fiica a regelui Mihai, si
sotul sau, arestati pentru organizarea
de lupte de cocosi
Principesaășrina,ăaătreiaăfiicaăaăregeluiăMihai,
siăsotulăsau,ăȚohnăWesleyăWalker,ăsuntă...
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