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PSnews: SRS, scenariu bomba in razboiul din
PSD - cum poate ajunge Firea presedintele
partidului
Razboiul politic din Partidul Social Democrat (PSD) dintre edilul
Bucurestiului, Gabriela Firea, si presedintele Partidului Social Democrat
(PSD), Liviu Dragnea, a fost sursa unor numeroase scenarii care vizeaza
intentiile primarului, inclusiv ca ar dori sa obtina conducerea formatiunii
politice a social-democratilor. Jurnalistul Sorin Rosca Stanescu a oferit pentru
PSnews.ro o analiza punctuala a ultimelor evenimente din cadrul PSD. Astfel,
acesta este de parere ca acest conflict dintre Firea si Dragnea in cazul in care
se prelungeste va fi letal partidului. Mai mult, subliniaza ca votantii PSD nu
mai stiu in acest moment pe cine sa sustina.
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„1.Domnul Dragnea este presedintele PSD care a adus cele mai multe voturi din istoria
acestui partid.
Este extrem de legitim in functia sa de conducator cu atat mai mult cu cat, pentru prima
data si poate un caz unic in istoria Romaniei, a fost votat de catre toti membrii partidului,
nu intr-un congres ci intr-un referendum.

2.Firea, dupa Ion Iliescu, este cea mai legitima personalitate a acestui partid
pentru ca a fost votata de bucuresteni, pentru ca are un numar imens de cetateni de
partea ei si este al doilea om in stat care are un numar mare de voturi dup presedintele
Klaus Iohannis.
3. in aceste conditii un conflict prelungit dintre cei 2 este letal pentru PSD.
PSD va avea enorm de pierdut de pe urma acestui conflict.
4.Votantii acestui partid sunt complet degringolati
in acest moment si nu mai stiu catre cine sa se indrepte din vreme ce avem doua
personaje puternice aflate intr-un conflict care pare ireconciliabil”
, a remarcat SRS.
Chestionat cat de mult are de castigat Gabriela Firea din aceasta batalie politica in care s-a
angrenat, analistul politic prezinta ca toata situatia creata o poate duce pe Firea spre obtinerea
conducerii PSD, in cazul in care Dragnea va trebui sa mearga la inchisoare in urma unei
condamnari.
„ abriela Firea s-a pozitionat foate bine, in primul rand in fata bucurestenilor
G
explicand in mod plauzibil de ce o serie de proiecte importante ale capitalei nu vor fi
realizate si punand asta pe seama presedintelui PSD.
Pe de alta parte, Firea s-a pozitionat bine, in eventualitatea in care Liviu Dragnea sufera
vreo condamnare
si trebuie sa mearga la inchisoare, pentru pozitia de presedinte al PSD. Deci in acest
moment Firea este varful de lance al opozitiei din interiorul partidului.
in al treilea rand, Firea a reusit sa convinga Consiliul Municipiului Bucuresti
nu numai sa stea alaturi de ea ci sa dea o declaratie in favoarea ei, a reusit de asemenea
sa atraga primarii Bucurestiului ceea ce nu este putin lucru si se bucura de sprijinul uneia
din cele mai bogate si importante organizatii, cea din Ilfov.
”
Prin
urmare,
in eventualitatea in care republica procurorilor cu ajutorul justitiei il va executa pe
Dragnea, ea este viitorul presedinte al PSD. Chiar si daca se intampla asta maine, a
incheiat jurnalistul Sorin Rosca Stanescu pentru PSnews.ro.
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