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Sa moara si magistratul vecinului
Romania o ia cu totul la vale! Valul de ura injectat acestui popor pentru a fi
dezbinat, stapanit si in final dislocat teritorial asa cum se doreste, atinge
paroxismul. In fata valului de ura, clasa politica (parte din ea partasa la
subminarea nationala) pare ca se preda in totalitate, sau cel putin partea
sanatoasa la cap nu are curajul sa spuna lucrurilor pe nume.
Ultima tema aruncata pentru dezbinarea nationala este asmutirea populatiei impotriva
magistratilor si personalului auxiliar din instante si parchete, ca au pensiile si salariile
prea mari. Sa le taiem! Sa le impozitam! Sa stea magistratii daca se poate cu salarii de
muncitori, ca sa fie egalitate, ca pe vremea comunistilor. Si prostimea, cu duiumul, exalta la greu
si sare cu picioarele pe aceasta tema, din nou fara sa gandim. Culmea, la fel se cere si in privinta
pensiilor parlamentarilor, sa traiasca si ei cu 1000 – 2000 de lei la pensie daca se poate!
Ne mai facem oare bine?
Sunt de acord ca magistratii au idemnizatii foarte mari. Dar asa trebuie sa fie!
Sunt de acord ca indemnizatia lunara a magistratilor este de doua si uneori de trei ori mai
mare ca a unui parlamentar! Dar cred ca si parlamentarii ar trebui sa aiba venituri egale cu
ale magistratilor. La fel si ministri. Reprezentantii puterilor in stat ar trebui sa fie pe picior
de egalitate in aceasta privinta
. Si foarte bine platiti. Ei sunt alesii poporului si stalpii natiunii. Pentru cine vrea sa priceapa ca nu
te pot conduce cei care nu au un venit decent.
Au avut altii grija ca noi sa nu mai intelegem de ce alesii poporului trebuie sa aiba privilegii
. Primul vinovat pentru instigarea poporului impotriva parlamentarilor a fost Traian Basescu, care
pentru a castiga capital electoral (un al doilea mandat) i-a etichetat pe alesi “cei 322” ca si cand ei
ar fi principalii vinovati de tot raul din tara. Si romanii au exaltat. Cu manie proletara. Uitand ca
“cei 322” erau alesii lor. De atunci incoace, parlamentari nu-si mai revin si accepta, de frica
maselor manipulate, sa nu li se mareasca salariile, sa nu mai aiba imunitate, iar acum pe linia
PNL sa li se taie si pensiile.
Dar cine vreti sa va conduca romani? Si cine vreti sa va judece? Cine vreti sa ne apere
interesele? Niste sarantoci? Care sa nu aiba din ce trai decent si sa ajunga poate sa se si
vanda? Numai comunistii au pus egal intre alesi, magistrati, guvernanti si restul
poporului. Numai comunistii au propagat egalitatea intre cetateni.

“ mine ma sperie gandul sa ma conduca niste saraci. Sau sa ma judece niste saraci. Nu cred
Pe
deloc ca in saracie sta cinstea! Ba dimpotriva, impartasesc vorba lui Confucius:
Constiinta trece prin stomac”.
Iar cand aud ca Diaspora e prima care tipa ca alesii poporului si magistratii au venituri
prea mari am impresia ca traiesc intr-o alta lume...
Adicatelea romanasul care se duce sa munceasca prin strainatate castiga 2000 euro,
poate chiar 3000 euro lunar, si el care castiga cat un parlamentar facand in strainatate
munca de jos e primul care tipa ca alesii au prea mult???
Dar de fiecare data cand sunt alegeri primul lucru pe care il fac cei din Diaspora e sa se
inghesuie sa voteze alti alesi, pe care tot ei ii vor mai saraci decat ei, si cu pretentii sa le aduca si
luna de pe cer daca se poate. Va dati seama de aberatie? Cum sa te conduca unul care castiga
mai putin ca tine?
Ce garantie am eu ca cetatean ca unul cu un salariu mic imi va asigura mie bunastarea?
Cand terminam cu fariseismul asta?
De ce nu se apuca romanii sa tipe ca nu au si ei salarii ca cei de afara? Cred ca acesta ar fi
mesajul corect mai ales ca suntem membri ai Uniunii Europene, si toate preturile din
spatiul european sunt la fel cu cele din magazinele noastre?!?
Asa cum fac grecii, mult mai destepti ca noi la sieste si nivel de trai, care au iesit de multe ori in
strada ca nu pot sa mai traiasca cu venitul minim de 1100 euro/luna garantat.
Ceea ce face PNL in aceste zile, incercand sa castige capital electoral pe falsele probleme
ale societatii, ca trebuie sa se taie pensiile si salariile la parlamentari, guvernanti si
magistrati este mai rau decat in perioada comunista.
Si poporul manipulat aplauda! Se regaseste in acest mesaj
. Din pacate, romanii nu gandesc la nivel de mase si cred ca faza cu taierea salariilor "nesimtite"
este o actiune politic corecta. Asa ca pe toate retelele de socializare, cu mic cu mare se sare iar
cu picioarele pe magistrati si pe alesi.
Revin la magistrati si spun ca este imperios necesar sa aiba venituri mari, chiar foarte mari
. Pentru ca sunt supusi multor restrictii pe care noi ceilalti cetateni nu le avem. Si au o profesie
deosebit de grea. Si de raspundere. La fel si grefierii, care depun o munca sisifica, mult mai grea
ca a magistratilor. Si cu si mai mare raspundere. Putem vorbi ca magistratii ar trebui sa raspunda
in mod real din punct de vedere profesional – este o alta tema – dar nu putem sa-i retrogradam la
venituri daca vrem sa mai avem Justitie. Atata cat este (si e destula). Si v-o spune unul care a
criticat la greu abuzurile din Justitie.
Putem de asemenea, sa punem in dezbatere publica faptul ca unii magistrati, gratie legilor
permisive, si-au pus si veniturile de la facultati sau din alte locuri peste idemnizatia lunara, ca sa
le iasa la final pensia cat mai barosana, adica mai mare decat au avut vreodata idemnizatia. Sau
ca unii s-au facut magistrati cateva luni, ca apoi sa iasa la pensie cu venituri barosane. Cred ca
aceste excese imorale se pot corecta legislativ. Dar sa le taiem pensiile cum vrea PNL nu se face!

“”Sa moara si capra vecinului este proverbul care ne defineste cel mai bine ca natie. O spun cu regret. Daca eu nu sunt
in stare sa castig cat vecinul, atunci sa nu aiba nici el
. De ce oare unii gandim atat de stramb?
Mai nimeni nu pune azi problema corect - in sens invers – dar de ce sa nu am si eu cat are
vecinul? Sau mai aproape de el?.. ca si eu fac ceva util pentru societate. Si pentru ca sunt
cetatean european, intr-un spatiu in care preturile la bunurile de larg consum sunt comparabile
de la Bucuresti pana la Lisabona.
Uite d-aia nu avem cu totii venituri decente ca romani, ca murim mai mereu de grija altuia! Sa nu
aiba cumva cineva mai mult decat noi! Si cand vine vremea votului, in loc sa le cerem alesilor sa
ne asigure un nivel de trai european, votam cu cei care ne vor cat mai saraci, caci asa ne-a
invatat comunismul si apoi perioada iliescu-basescu, ca in saracie sta cinstea!
Cat de usor de manipulat sunt cei fara venituri decente!

PS
– Am analizat cu atentie reactiile asociatiilor profesionale de breasla ale magistratilor si grefierilor
din ultima perioada, de cand PNL si-a exprimat intentia de a le taia veniturile. Cred ca in multe
din comunicatele emise s-au inserat argumente care nu stau in picioare si care in fata populatiei
manipulate aduc deservicii de imagine corpului magistratilor si grefierilor. Consider ca un mesaj
corect ar fi fost sa se spuna cat castiga un judecator, un procuror sau un grefier in statele vest
europene (adica mult mai mult) si ca romanii ar face bine sa inteleaga ca solutia nu sta in “Sa
moara si capra vecinului”, ci la guvernantii care au obligatia sa asigure un nivel de trai decent si
nedescriminatoriu tuturor cetatenilor. Altfel, azi vom da la medici, maine la politisti, poimaine la
profesori, dupa cum bate vantul, iar poimaine vom taia de la unii si altii pe motiv ca au mai mult,
fara sa rezolvam niciodata fondul problemei.

PPS – Daca PNL nu va inceta cu taiatul la magistrati si grefieri, pregatiti-va de greve!
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