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Cozmin Gusa, declaratie-bomba dupa
excluderea din PSD: Oamenii lui Coldea apasa
pedala in Kiseleff 1
Potrivit lui Cozmin Gusa Statul Paralel este cel care apasa pedala in Kiseleff
10, numele pe care acesta le deconspira fiind unele cu adevarat grele. El a
afirmat, intr-o declaratie acordata EvZ, ca a ajutat PSD in primul tur al
prezidentialelor, luptand cu toate fortele pentru indepartarea lui Barna din
turul doi pentru Cotroceni, scrie Ziuanews.ro
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„Relatia lui Dragnea cu Coldea a fost una demonstrata, nu se mai indoieste nimeni de ea si ca
urmare a relationarii toxice, pe o parte PSD a fost destructurat in zona conducerii centrale, pe de
alta parte a fost blocat sa dea amnistia si gratierea, proiect care aplicat ar fi rezolvat multe din
nedreptatile din justitia romaneasca.
Era firesc ca si dupa disparitia lui Dragnea sa ramana niste acoliti ai lui Florian Coldea in
interiorul conducerii PSD care sa ii continuie procesul de distrugere a PSD, proces la care eu ma
opun. Pentru ca acesta este motivul revenirii mele in PSD intr-un moment foarte greu, in care
pierduse guvernarea, nu avea niciun vector de imagine pozitiv. Mi-am asumat aceasta decizie.
Oamenii lui Coldea din PSD vor trebui sa dispara din zona de conducere pentru ca o miscare de
stanga solida nu trebuie sa aiba legaturi periculoase din statul paralel.

Este evident ca persoana interesata de excluderea mea a fost Viorica Dancila, iar teatrul acesta
ieftin este o afirmatie pentru copiii de ciclul primar, nici macar gimnazial, acolo unde preda dansa.
Viorica Dancila a girat aceasta decizie si daca este interesata sa depisteze oamenii din statul
paralel din jurul ei, sa ii monitorizeze pe cei care i-au propus aceasta decizie, impotriva careia sau impotrivit mai multi lideri", afirma Cozmin Gusa dupa ce a fost exclus din PSD de catre
oamenii Vioricai Dancila.
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