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Cozmin Gusa: ”Planul cu Diaconu a fost pus la
cale de Maior, Coldea si un fost lider PSD-ist”
Consultantul politic Cozmin Gusa a explicat la Realitatea TV jocurile care
stau in spatele deciziei Pro Romaniei si ALDE de a sustine candidatura lui
Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din 2019. ”Planul cu Mircea
Diaconu a fost pus la cale in Croatia de George Maior, Florian Coldea si un
fost lider PSD-ist”, a spus acesta, potrivit Realitatea.net.
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”Este foarta interesanta evolutia Vioricai Dancila, o evolutie care o recomanda drept altcineva
decat era in vremea Dragnea. Aceasta lovitura pe care a dat-o cu Ramona Manescu care
sugereaza responsabilitatea asupra guvernarii nu este putin. Acum o sa va ofer niste informatii
pe care le-am verificat in ultimele zile si care ne arata ce se intampla, de fapt.
1. in urma cu cateva saptamani in Croatia, in proximitatea statiunii Pula, domnii George
Maior, Florian Coldea si un lider fost PSD-ist caruia nu ii dau numele pentru ca este
apropiat de mine au avut o intalnire foarte importanta in urma careia s-a pus la punct
acest plan, plan la care a fost chemat sa achieseze liderul Pro Romania, Victor Ponta, care este
finul de cununie al lui George Maior si mai nou un apropiat a lui Florian Coldea.Acest plan este
unul care pe masura ce se va derula este menit sa diminueze potentialul PSD-ului in
favoarea, in prima faza a aliantei Pro Romania - ALDE, iar la alegerile prezidentiale in
favoarea lui Dan Barna, favoritul lui Florian Coldea

.
Daca este adevarat ca Teodorovici a cerut iesirea de la guvernare, eu ii rog pe cei din PSD si pe
analistii politici sa il puna si pe Eugen Orlandp Teodorovici in tabara lui Florian Coldea pentru ca
nu am nicio indoiala ca apartine acesteia
2. Protagonistii acestui spectacol, Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Mircea
Diacono sunt de fapt niste conserve fie ale serviciilor secrete comuniste, doi dintre ei, fie
ale seriviciilor de dupa 1989, unul dintre ei. Acest joc nu este unul politic pentru ca el este un
joc absurd. Haideti sa fim seriosi. Mircea Diaconu este de 30 de ani in politica romaneasca si
daca era vreo mare vedeta sau un om capabil ar fi demonstrat acest lucru. Nu cred ca poate sa
demonstreze la 70 de ani acest lucru si este foarte greu de crezut aceasta ciudatenie, asa cu
spunea si Ion Cristoiu, ca Tariceanu nu mai are incredere in fortele proprii si renunta in favoarea
unuia ca Mircea Diaconu.
Citeste si...
VIDEO | Uhrin nu face sarbatoare dupa primul succes: „E un pas mic in fata”
Euro in crestere. Aurul, la un nou record
Ministrii ALDE isi dau, astazi, demisia. Ramona Manescu ramane in Guvern
Tariceanu dezvaluie acum problemele guvernarii: La rectificare, bugetul nu se inchidea cu 9
miliarde
Tariceanu daca era nemultumit de Viorica Dancila propuna o intalnire si sa in sustina, de
exemplu, pe Ioan Aurel Pop, care are o notorietatea pozitiva mult mai mare decat Mircea
Diaconu, care este un intelectual de stanga, sau alte nume, Vasile Puscas din PSD. Existau
destule nume prestigioase care sa nu vina sa ne spuna de pe treptele Ateneului ca este nimeni.
Daca esti nimeni de ce vrei sa candidezi?Aceasta smecherie vine din disperare si disperarea
cred ca are la baza numierea Danei Garbovan la Ministerul Justitiei.
Dana Girbovan a fost un adversar declarat al cuplului Florian Coldea - Laura Codruta Kovesi, iar
faptul ca a fost nominalizata drept ministru al Justitiei independent cu posibilitatea de a
nominaliza seful Parchetului General si al DNA, cred ca i-a pus pe multi pe jar.
3. Ciudatenia din PNL
Eu am spus de mai multe ori caorice prezenta a PNL la guvernare in acest moment
diminueaza drastic sansele lui Klaus Iohannis. Se va aduce aminte de guvernul lui din 2016
care nu a facut mai nimic si ii vor fura lui Iohannis exact potentialul de opozitie la acest PSD care
a facut atatea rele Romania. Aceasta conferinta de astazi prin care cereau motiune de cenzura
m-a pus pe ganduri. Am vazut interventia lui Orban care e putin mai asezata, insa la PNL exista
o ciudatenie si chiar si atacul lui Rares Bogdan ne arata ca acolo la butoane sunt tot rezervistii
din fostul stat paralele.
Vreau sa fac un pronostic. Daca Iohannis marseaza la acest joc de preluarea a guvernarii
putem sa vorbim despre fostul presedinte Klaus Iohannis care nu va mai avea sanse sa isi
reinnoiasca mandatul la alegerile din 2019.
Toate acest informatii pe care vi le-am dat au un nimitor comun:fostul stat paralel, rezervistii
din servicii si acoperitii din servicii care au pus la cale acest joc destinat sa il scoata pe
Iohannis de la presedintia Romaniei, sa ridiculezeze PSD-ul si sa forteze o candidatura din

partea lui Dan Barna, in nicio caz a lui Mircea Diaconu, care nu are nicio sansa”, a explicat
Cozmin Gusa.
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