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Niculae Badalau, in razboi cu ALDE
In cadrul coalitiei PSD-ALDE bubuie un scandal de proportii, scandal generat
de cooptarea in ALDE a fostului deputat PDL, Dan Pasat, condamnat la trei
ani de inchisoare. Senatorul PSD, Niculae Badalau, a explicat ca nu va sta la
aceeasi masa cu Pasat, in cadrul sedintelor de coalitie de la Giurgiu, relateaza
stiripesurse.ro. Tensiunile cu ALDE s-au acutizat dupa ce parlamentarii
formatiunii condusa de Calin Popescu Tariceanu nu au votat in favoarea
proiectului legislativ privind preluarea baltii Ogrezeni-Gradinari-Bucsani in
administrarea Consiliului Judetean Giurgiu, pentru care face lobby Badalau.
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”Pentru mine nu este o miza mica. Am atras atentia ca acel loc, balta, cum vreti sa ii spuneti a fost
acaparata de un personaj de 15 ani, numit Pasat, fost membru marcant al PDL si care in acest
moment, ALDE, din pacate l-au acceptat in randurile lor. Eu, la nivel judetean, nu voi sta
niciodata la aceeasi masa cu acest om. Am dus batalii grele cu cei care au distrus tara asta, in
toate sensurile posibile, iar apoi, prin diferite metode sa vina sa stea cu mine la masa. Eu nu
accept acest lucru, cred ca am acest drept si este pozitia mea”, a declarat Niculae Badalau, la

Antena 3.
El a adaugat ca nu i se pare normal ca filiala judeteana a ALDE "sa ia toate tinichelele basiste
care au facut rau judetului si Romaniei".
Mai mult, Badalau arata ca este foarte greu sa mai existe o colaborare PSD-ALDE chiar si la
nivel national.
"Pentru mine si cred ca si pentru colegii mei este din ce in ce mai greu sa avem o administrare
judeteana impreuna, cred ca si o guvernare. E foarte greu sa iei toti basistii... nu ma bag in
politica lor de cadre, dar cred ca devine din ce in ce mai nefrecventabila discutia cu ALDE la
Giurgiu daca are o asemenea pozitie. E foarte greu de lucrat in acest moment", a mai afirmat
senatorul PSD Giurgiu.
Fostul deputat Dan Pasat a fost condamnat, in decembrie 2013, definitiv de instanta suprema, la
trei ani de inchisoare cu executare, pentru santaj si fapte de coruptie.
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Probe noi in dosarul Badalau-Gradinari
ADRESA: http://crct.ro/nsFo
Publicam doua documente. Primul este un raport al Corpului
de Control al Primului-Ministru din vremea Guvernului Ponta.
Corpul de Control a constatat analizand situatia juridica a
acumularii Gradinari, pe care urmeaza sa puna mana
senatorul Niculae Badalau ca, in mod abuziv, Primaria si-a
adjudecat 150 de hectare de sub luciu de apa in anul 2002. In
realitate, terenul apartinea Apelor Romane. Raportul a fost
trimis la Parchet, dar fapta nu a fost sanctionata printr-o
ancheta si un rechizitoriu.
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LISTA RUSINII. Senatorii PNL au tradat si
au votat alaturi de cei de la PSD si UDMR
pentru "Belina"
ADRESA: http://crct.ro/nsF2
Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 78 de voturi pentru, 18
impotriva si o abtinere, proiectul legislativ initiat pe 18
decembrie 2017 de senatorul PSD de Constanta, Liviu Tit
Brailoiu, privind "transmiterea unor imobile din domeniul public
al statului si din administrarea "Apelor Romane"- Directia
Apelor Arges-Vedea, in domeniul public al judetului Giurgiu si
in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu", scrie Ziuanews.
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Magia lui Niculae Badalau asupra PNL
ADRESA: http://crct.ro/nsEQ
Tot e la moda cuvantul magie. Presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre magia facuta de Guvern. In
materie economica. Iar Liviu Dragnea, despre magia neagra facuta de presedinte. Care, in pamfletul sau, a
inventat alte cifre decat cele reale. si eu ma voi referi la magie. La magia lui Niculae Badalau. Executata in
Parlamentul Romaniei. Prin care a izbutit sa-i hipnotizeze pe liberali.

ADRESA: http://crct.ro/nsG3

