PSD a dovedit că se ridică în faţa SUA
Sâmbătă, 30 Iunie 2018 15:53 -

Toţi critică PSD că a declinat invitaţia la serbarea SUA , dar noi susţinem atitudinea liderilor săi
aflaţi in funcţii de premier si sefi de Parlament care au ales să nu vină , pentru că Romania
trebuie să fie şi ţară, nu doar colonie.

Cine nu intelege acest lucru că:

România trebuie să se impună pe scena politică a lumii cu economie puternică prin oameni de
afaceri puternici, cu demnitate naţională şi cu industrie, este lipsit de inteligenţă sau Răuvoitor.

Adică, legile justiţiei dacă reglementează nişte derapaje, nişte abuzuri, nu trebuie făcute pentru
că le face PSD

Să faci dosare că vrea SUA pentru a distruge patronii români, nu e un lucru normal.

Găseşti vinovaţi ,da, aplică legea şi baga –i la închisoare.Dar să fabrici probe false, să nu iei în
seamă probe, să faci din justiţie MOTORUL ECONOMIEI e o IDIOŢENIE pentru că ea nu este
făcută pentru asta.

Justiţia e o latură a societăţii PASIVĂ, care vegează DOAR la bunul mers al societăpţii, nu e
SOCIETATEA IN SINE.

Justiţia NU FACE drumuri, avioane, maşini, sisteme informtice. EA veghează cu bun simţ la
realizarea acestora.

DECI mai usor cu justiţia asta că nu e nimic wow pentru economie, e un accesoriu, până la
urmă.
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Oamenii au nevoie de case, drumuri, poduri, autostrăzi, locuri de muncă, pe scurt ..DE
INDUSTRIE, de ingineri, medici, economişti, nu doar de nişte unii care nu fac altceva decat să
pună frâna de mănă şi să lingă dosare, să poarte vorba de colo, colo.

De vreo 3 -4 ani nu am mai făcut nimic în ţara asta de FRICA DNA.

VEDE CINEVA treaba asta. PSD face bine că se ridică şi cere respect pentru ţara asta, mai
ales SUA care trebuie să recunoască importanţa ramurii sociale într-o
guvernare.GOODAGENCY
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