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Sa nu ne mai judece judecatorii !

Judecatorii români sunt, cu totii, incompetenti. Citeam deunazi la gazeta de abuzurile unui judecator de nu stiu de
pe unde din provincie care a refuzat sa restituie bunuri confiscate de regimul comunist invocând tot felul de
chichite procedurale. Cica cererea nu ar fi fost corect timbrata, ca si cum sanctionarea abuzurilor comunismului
s-ar putea împiedica de niste timbre…Securistu’ si comunistu’ naibii!...Sau de un altul care, pus în fata unor
dovezi imbatabile (le-am vazut cu ochii mei în facsimil în ziar, v-o jur!), s-a autodenuntat necompetent (sau
incompetent, nu stiu exact cum e diagnosticul precis). Ori de un judecator de la instanta suprema care, utilizând
nu’s ce dictoane dintr-o limba moarta, a interpretat un articol de lege într-o maniera care a uimit pe toti membrii
comitetului redactional de la cel mai vândut cotidian din capitala!
Judecatorii români sunt, cu totii, lenesi si plângaciosi. Ei se tot plâng ca au prea multe dosare de solutionat, ca
sistemul însusi e vinovat de durata proceselor ca, în general, conditiile de lucru sunt neprielnice.
Aiurea!...Vinovatii sunt ei si asta o spune si o stie toata gura presei. Cât despre conditii, sa umble putin prin tara
sa vada în ce medii muncesc oamenii muncii, si dupa aia sa se plânga, pentru ca daca e egalitate, egalitate sa fie!
Şi ce daca nu au aer conditionat in birouri, ce, ei s-au nascut în maternitati dotate cu climatronic?!... Şi ce daca
dosarele-s pline de praf si bacterii?...Sa faca bine sa se spele pe maini, ca de la mâinile lor nespalate se transmit
bacteriile în fond, apoi în apel si pe urma în recurs! N-au toti computere si acces la internet?... Ok, da’ ce, se cred
pe Silicon Valley?!...
În plus, judecatorii români sunt, cu totii, corupti. Tocmai ei, oamenii auto-proclamati “ai legii”... Bine ca l-au
arestat si încatusat pe ala de la Curtea Suprema si ca i s-a demonstrat vinovatia în direct si-n flagrant, da’ p-ailalti
când?, stau si ma-ntreb…Am citit de-atâtea si-atâtea cazuri în care era evident pentru orice om cu minim bun
simt de partea cui era dreptatea. Şi totusi, solutia judiciara a venit taman pe dos. Explicatia?...O stiti si-o stim cu
totii prea bine ca doar traim în România si asta ne manânca tot timpul…
Judecatorii români sunt, cu totii, nesimtiti. Dupa ce ca au salarii mai mari ca ale altor oameni ai muncii, si-au
acordat tot felul de sporuri si pensii nesimtite. Când am vazut în ziare ce de sporuri si-au inventat, am ramas
socata… Ei tot pretind ca munca lor e stresanta, ca sporurile-s acordate prin lege, ca hotarârile judecatoresti care
confirma aceste sporuri sunt obligatorii si executorii si asa mai departe… Aiurea, lucrurile-s clare: cine-mparte
parte-si face, iar nesimtirea unui judecator de a da dreptate unui alt judecator e impardonabila. În sensul asta, am
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ca probe o gramada de editoriale de presa.
Pentru toate aceste motive, propunerea mea e ca, în numele principiilor egalitatii, libertatii presei, protectiei
sociale si dreptatii, sa nu ne mai adresam judecatorilor, pentru ca dreptatea pe care ei o împart e strâmba. Sa
instituim fata de ei un soi de silenzio stampa, poate s-or trezi la realitate… Şi, în caz ca avem de rezolvat vreo
dilema cu iz juridic, sa sunam seara la vreun talk-show pentru ca avem sansa sa ni se raspunda în direct,
instantaneu si competent.
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