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Gabriela Firea, conflict deschis cu Liviu Dragnea
Gabriela Firea, a afirmat miercuri seara ca „am ajuns sa fim mai rau ca in
timpul lui Ceausescu”, Firea povestind ca nu doar ea, ci si colegii si care au
semnat scrisoarea impotriva lui Liviu Dragnea au simtit ca sunt „filati si
monitorizati”, scrie Romania Libera.
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„Suntem multi, suficienti cat sa contam, sa nu mai fim ironizati, bagateliazti si sa nu se mai puna
tunurile pe noi si sa fim amenintati si urmariti. Am ajuns sa fim mai rau ca pe timpul lui
Ceausescu. Ne sunt telefoanele urmarite, ascultate, monitorizate, sunt masini dupa noi. Noi,
acesti oameni, dorim mai binele partidului, mai binele guvernarii si mai bine pentru tara si nu va
mai fi influentata de o singura persoana” a afirmat Gabriela Firea miercuri, intr-o emisiune la
Romania Tv.
intrebata cine o fileaza, Firea a spus ca nu stie, dar ca nu este singura in aceasta situatie.
„Nu stiu exact sa sa spun cine, pot sa va spun categoric ca se intampla aceste lucruri si nu doar in
cazul persoanei mele. Si colegii mei semnatari ai acestui document mi-au spus ca au simtit ca
sunt filati, ca sunt monitorizati si au ajuns sa traiasca pur si simplu cu spaima ca nu mai suntem
in libertate” a sustinut ea.

intrebata daca ar putea fi subiecul unui filaj realzat de servicii secrete, primarul Caitalei a
raspuns: „Ce treaba au serviciile in dialogul nostru cu domnul Dragnea si de ce au aparut chiar
acum? Daca a fi fost din partea altor structuri paralele, sau/si coplanare si perpendiculare, cu
siguranta ca am fi stiut dinainte. Poate sunt si acelea, nu stiu. Dar noi stim ce se intampla in
aceasta perioada si eu personal ce am patit dupa ce am avut curajul sa exprim un punct de
vedere la Comitetul Executiv”.

Firea: Decizia de a spune ca lucrurile nu merg in PSD, riscanta
Gabriela Firea catalogheaza drept „riscanta” decizia sa de a se exrima public impotriva liderului
PSD avand in vedere „felul de a se manifesta” al lui Liviu Dragnea, primarul general al capitalei
sustinand ca liderul social-democat ia decizii majore intr-un „grup minuscul”, decizii are afecteaza
tara si imaginea Romaniei in strainatate.
Gabriela Firea a afirmat miercuri seara, la Romania TV, ca a luat „o deczie foarte riscanta, avand
in vedere felul de a se manifesta al domnului Dragnea de a spune publicului larg, de a transmite
romanilor, inclusiv colegilor din PSD, ca lucrurie nu merg bine in interiorul partidului si se rasfrang
asupra actului de guvernare”.
Firea sustine ca ii pare rau ca nu a avut curajul de a se opune in urma cu mai mult timp liderului
PSD si ca nu este singura in aceasta situatie.
„Regret anumite momente in care eu nu am crezut suta la suta in anumite hotarari care s-au luat,
dar mi-au fost impuse de domnul Dragnea, dar la acel moment nu au am avut curajul sa ma
exprim public pentru ca m-am gandit ca voi fi acuzata ca am anumite interese sau urmaresc un
scop personal. in aceeasi situatie sunt si alti colegi din tara” a mai spus Gabriela Firea.
Presedintele PSD Bucuresti a tinut sa remarce ca victoria in alegeri obtinuta de PSD apartine
unei echipe si nu presedintelui partidului, asa cum social-democratii au lasat sa se inteleaga in
spatiul public.
„Nu poate un sigur om sa castige o campanie de alegeri locale sau parlamentare. A fost o munca
sustinuta a intregii echipe, cu totii am lasat sa se transmita in spatiul public faptul ca meritul e al
presedintelui, dar nu e corect. Oricine poate sa realizeze ca niciodata in cazul unei formatiuni
politice nu este meritul singular al presedintelui, pentru ca aici nu eram la un maraton in care un
sportiv alerga si era meritul sau” a afirmat Firea.
Primarul Capitalei l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca ia decizii care privesc intreaga tara „intr-un grup
minuscul”
„Mi-am luat inima in dinti de a spune lucrurilor pe nume si in afara cadrului statutar pentru ca am
epuizat toate formele de comunicare cu domnul Dragnea, personale, intalniri pe care le-am avut,
succesive, in care am spus ca nu e bine sa sfatuiasca doar cu doua, trei persoane intr-un grup
minuscul pentru decizii pe care le ia, decizii majore care au impact asupra intregii tari si asupra
imaginii Romaniei in exterior” a mai spus Gabriela Firea, care a tinut sa precizeze ca a epuizat si
toate formele staturare.
"Daca as fi mai fi avut cea mai mica portita, cu siguranta nu as fi iesit public, la fel colegii mei
care au semnat deja acest document", a adaugat ea, referindu-se la scrisoarea initiata alaturi de
Paul Stanescu si de Adrian Tutuianu.

Daca Dragnea ar fi vrut o legislatie sustenabila privind amnistia si gratierea,
o putea face de anul trecut
Gabriela Firea a apreciat ca daca liderul PSD Liviu Dragnea ar fi vrut cu adevarat sa creeze un
cadru legislativ sustenabil privind amnistia si gratierea ar fi putut face acest lucru de anul trecut,
dar ca pentru presedintele PSD promisiunea acestei legislatii ar fi fost de fapt "o moneda de
schimb".
"A fost aceasta discutie in spatiul public, si anume ca doar domnul Dragnea vrea sa ofere celor
care au fost victime ale abuzurilor sau victime ale interventiei unor institutii in actul de justitie
aceasta legislatie privind amnistia si gratierea. Si dumnealui, din toate discutiile pe care le-am
purtat si la partid, a fost un fel de garant ca doar dumnealui poate sa salveze aceste persoane. in
realitate, daca ar fi vrut cu adevarat sa creeze un cadru legislativ care sa fie, in primul rand
sustenabil, 100% legal, dezbatut, care sa nu poata fi contestat, nici din exterior si nici din
interiorul tarii, putea sa faca aceste lucruri anul trecut, spre exemplu. Dar lucrurile nu s-au
intamplat asa, pentru ca - si eu am spus-o si mi s-a transmis ca nu este bine ce fac, dar eu am
spus un adevar si mai devreme sau mai tarziu va iesi la iveala - daca domnul Dragnea ar fi dat
aceste legi mai devreme, atunci cand trebuia sau cand le-a promis, cu siguranta nu ar mai fi
putut sa aiba sponsori, din toate punctele de vedere, morali, sustinatori. Pentru ca asta a fost de
fapt moneda de schimb: 'Voi sa fiti cu mine, pentru ca eu sunt garantul acestei legislatii'", a spus
Firea, miercuri seara, la Romania Tv.
Ea a adaugat ca un proiect legislativ in acest sens nu a fost prezentat niciodata in partid, in
vederea dezbaterii.
"A fost o moneda de schimb in dialogul cu multe entitati si cu multe persoane. in realitate, daca
ar fi vrut sa dea aceasta legislatie o putea face demult si in asa fel incat sa nu fie anulata, sa nu
fie data doar pentru a spune: 'Uite, v-am dat-o si acum voi trebuie toata viata sa imi ramaneti
datori'. Este o realitate care se discuta in partid, din nefericire, se discuta mai mult pe la colturi,
pentru ca noi nu am avut niciodata un text al acestei legi posibile sau nu in Comitetul Executiv
sau in Biroul Permanent, sa ne dam cu totii un punct de vedere, sa vina toti juristii sa spuna daca
este un text corect sau nu este, sa fie dezbatut de asociatiile de magistrati, sa fie un text
transparent, pus pe site-uri, sa nu fie eventual o formula de ordonanta de urgenta care ar fi in
secunda doi atacabila si nu ar putea sa ajunga nici in Monitorul Oficial si nu ar mai beneficia
nimeni, practic, de acele prevederi, pentru ca nu ar fi un text care sa aiba o valoare juridica, de
sine statatoare si care sa poata sa produca efecte", a precizat Firea, citata de Romania Libera.
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