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Dragnea despre Ungureanu: Exista adevaruri
nespuse, e obligatoriu sa se dea informatia
completa
Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca ”exista adevaruri nespuse” in ceea
ce priveste motivele demisiei lui Mihai Razvan Ungureanu de la sefia SIE,
subliniind ca ”este obligatoriu sa se dea informatia completa” pentru a se risipi
”intrebarile si suspiciunile”, transmite Mediafax.
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”Noi stam si ne uitam si vedem ca exista acolo adevaruri nespuse care sigur ca sunt
seminte pentru tot felul de scenarii. Este obligatoriu sa se dea informatia completa pentru
ca nu este un serviciu personal al cuiva, nu este in subordinea personala a cuiva, este un
serviciu al Romaniei”, a declarat social-democratul.
El a spus ca a vorbit cu Ungureanu la telefon imediat dupa aparitia in presa a informatiei despre
demisie. ”Ca si dumneavoastra am aflat din presa (despre demisie, n.r.). Am postat pe Facebook
punctul meu de vedere si la cateva minute m-a sunat domnul Ungureanu, probabil ca a vazut
postarea mea, si mi-a spus ca motivul demisiei il reprezinta numai starea de sanatate care nu e
buna, nu este altceva. I-am urat multa sanatate si i-am spus ca sper si eu sa nu fie alt motiv”, a
povestit Dragnea.
Liderul PSD a sustinut ca a inteles din discutia cu fostul sef SIE ca inclusiv presedintele Klaus
Iohannis urma sa spuna public ca motivul demisiei este starea de sanatate a lui Ungureanu, lucru

care nu s-a intamplat insa, ”ba dimpotriva”.
Dragnea a subliniat ca se astepta macar la explicatii publice din partea lui Ungureanu insusi.
”Prima mea reactie a fost: <<banuiesc ca o sa prezentati intr-o conferinta de presa care a fost
motivul demisiei>>. Am inteles ca nu va face conferinta de presa. Sigur ca iar se nasc si de aici
semne de intrebare si suspiciuni”, a mai adaugat el.
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