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Liviu Dragnea a inceput sa VORBEASCA:
dezvaluiri INCENDIARE despre Oprea, Coldea si
stefanescu
Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a dat replica lui Gabriel Oprea, dupa ce
acesta a aratat ca l-a sustinut sa devina presedinte interimar la PSD. Dragnea
sustine ca Oprea ii spusese inainte de alegeri ca ”statul de drept” a decis ca la
PSD Valeriu Zgonea sa devina presedinte interimar, iar Dragnea presedinte
executiv. Liviu Dragnea arata ca aceasta intelegere ii fusese comunicata lui
Gabriel Oprea de catre prim-adjunctul SRI, Florian Coldea, relateaza
stiripesurse.ro.
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”Va aduceti aminte cand am fost in spatele sediului sa bem un vin sau o bere, nu mai stiu, era
toata presa. eu imi dadusem demisia si peste 2-3 zile aveam CEX-ul care trebuia sa aleaga
presedintele interimar. Domnul Oprea mi-a zis: stiu de la statul de drept ca Zgonea trebuie sa fie
numarul 1 si tu numarul 2. El mi-a spus ca, de fapt, noi doi vom conduce
Eu i-am spus ca eu voi conduce interimar PSD, iar el a pus mana pe telefon si a spus ca suna la
statul de drept. Nu stiu ce vorbea cu interlocutorul, dar el i-a spus: uite, sunt cu Liviu si el nu stie
nimic despre toate lucrurile astea.
Mi-a spus ca a vorbit cu domnul Coldea si i-am spus: foarte bine, sa candideze domnul Coldea,

m-am ridicat si am plecat. Pe la 8 seara am fost sunat insistent de domnul Oprea sa ma intalnesc
cu el la un restaurant, care nu prea avea clienti, un restaurant prin Piata Amzei. in separeu erau
domnul Oprea, Vali Zgonea si Marian Oprisan. in separeu mi-a zis ca a vorbit la statul paralel si
se accepta ca eu sa fiu presedinte interimar si domnul Zgonea numarul 2. Marian Oprisan s-a
ridicat si a dat sa plece, iar eu i-am spus ca nu accept ca statul de drept sa impuna numarul 1 si
numarul 2 la PSD, nici numarul 24.
Habar n-am daca la celalalt capat al firului era domnul Coldea sau nu, dar nu cred ca mintea
domnul Gabriel Oprea”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.
Presedintele PSD sustine ca inainte de Congresul PSD din 10 martie, Codrin stefanescu a avut
mai multe intalniri cu Gabriel Oprea si au incercat sa faca jocuri in PSD.
”stiti ce m-a durut foarte tare? Ne-au durut intalnirile lui Codrin stefanescu cu Gabriel Oprea,
inainte de Congres, pe mine si pe delegatii prezenti la Congres (...) La aceste intalniri se spune,
ca inca nu se stie, dar poate vom afla, ca se discuta despre cum sa se faca, cum sa se desfaca
in partid, la momentul Congresului”, a mai spus Dragnea.
Un alt episod relatat de liderl PSD a fost desemnarea lui Tiberiu Nitu in functia de procuror
general, a sefei DIICOT Alina Bica si a sefei DNA Laura Kovesi. Cele trei numiri ar fi fost
negociate de Traian Basescu si George Maior si transmise lui Victor Ponta. Dragnea a precizat
ca ministrul Mona Pivniceru demarase o procedura de numire legala si transparenta si a refuzat
cele trei numiri, la fel cum a facut si Crin Antonescu.
Dragnea a precizat ca vrea sa povesteasca mai multe in fata Comisiei SRI, unde asteapta sa fie
invitat.
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Dragnea: Ponta a facut Guvernul cu
George Maior si cu altii
ADRESA: http://crct.ro/nsnW
Presedintele PSD, Liviu Dragnea a dezvaluit marti seara cum
s-a facut Guvernul USL in 2012. Acesta spune ca Ponta ar fi
stabilit componenta Executivului alaturi de fostul sef SRI,
George Maior. Dragnea a facut dezvaluiri complete in direct la
Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, relateaza
stiripesurse.ro.
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