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APEL LA PATRIOTISM – Discurs fulminant al presedintelui PSD Liviu Dragnea, care le-a declarat razboi
dusmanilor Romaniei: „Cand se vorbeste despre amnistie si gratiere e ca si cum am vorbi ca avem vreo
bomba atomica si ne gandim daca o folosim sau nu impotriva UE si a lumii... Depuneti plangere pentru inalta
tradare impotriva lui Iohannis!... Kovesi a scuipat pe deciziile CCR... Multinationalele si bancile sa plateasca
taxele aici, nu in paradisuri fiscale”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 16.12.2018 21:21

Liderul PSD, Liviu Dragnea (foto), a avut duminica, 16 decembrie 2018, o iesire zdrobitoare la adresa Statului
Paralel, a Laurei Kovesi, a presedintelui Klaus Iohannis, precum si impotriva multinationalelor si a bancilor care nu
platesc impozit pe profit in Romania.

Demascarea Statului Paralel: „Astia sunt fariseii care au pus mana pe justitie”
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In discursul sustinut la Consiliul National organizat la Palatul Parlamentului, presedintele Camerei Deputatilor a
vorbit despre coruptia de putere care le-a luat mintile procurorilor din marile parchete, precum si sefilor de servicii
secrete:

„Avem coruptie de putere, cea care a pus stapanire pe procurori in functii inalte, cum ar fi Laura Codruta
Kovesi. E unul dintre cei care au scuipat pe deciziile CCR si care nu au fost interesati sa respecte legile si
deciziile CCR. A patit ceva? Nu. In continuare, Iohannis, Maior, Kovesi, Coldea, Dumbrava, Lazar cred ca
sunt deasupra legii. Pentru ei legea nu exista. Aici e legea, aici sunt ei. Pentru ei e normal sa discute procurorul
cu securistul: ’Pe Bostinaru il scapam, ca e baiat simpatic’. Nu va mai lasati pacaliti! Ce vrea sa faca noua putere?
Vrea sa modifice codurile penale. S-a inceput cam de mult procesul de modificare a codurilor penale. Ei au
speranta ca aceasta putere va fi distrusa si ca vine Pruna si zice: ‘Azi dimineata am decis sa dau OUG, sa
modificam codurile penale’. Tipa cineva? Nu. Si va da si mai muta putere Statului Paralel.

Astia sunt fariseii care au pus mana pe justitie. Eu nu mai pot accepta minciunile care vin din vest, ca dam
legi pentru mine si Tariceanu, care sa afecteze independenta justitiei”.

Ordonanta pe amnistie si gratiere: „Coalitia are obligatia sa repare nedreptatile”

Alt subiect de forta din discursul lui Liviu Dragnea a fost cel al ordonantei privind amnistia si gratierea. Al treilea om
in stat a argumentat aceasta mutare prin necesitatea repararii nenorocirilor comise pana acum:

„De ce cuvintele – de exemplu – ‘amnistie’ sau ‘gratiere’ reprezinta o blasfemie? Cand se vorbeste in
Romania despre amnistie si gratiere, e ca si cum am vorbi ca avem vreo bomba atomica si ne gandim daca
o folosim sau nu impotriva UE si a lumii. Eu nu ma tem sa folosesc aceste cuvinte.

Daca cineva gaseste alte instrumente, alte masuri legislative, orice alt tip de actiune care sa rezolve in
totalitate, sa repare toate nedreptatile care s-au intamplat in Romania si care se intampla in continuare,
toate abuzurile din justitie, altele (n.r. alte masuri) decat gratierea si amnistia, va avea tot sprijinul
partidului si al meu personal. Daca nu, nu mai ezitati! Nu stiu cand, nu stiu cum, dar coalitia PSD-ALDE are
si aceasta obligatie, sa repare nedreptatile. Ca sa nu-si mai taie venele cei din presa cu epoleti si toti aia
platiti de Soros prin Bitcoins… Ati vazut ca toate lucrurile ies la iveala.

Domnule, inventati ceva, gasiti o decizie CCR, o virgula intr-o decizie a CCR, sa spuneti: ‘Aceste doua acte
normative, trei, cinci acte normative nu sunt aplicabile lui Liviu Dragnea’ si inchidem subiectul. Iesiti toti din
aceasta capcana in care ei personalizeaza toate aceste intentii ca si cum ar fi date pentru mine!”
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Sfidarea de care da dovada Carmen Iohannis: „Daca noi am fi refuzat sa mergem la audieri, am fi fost luati
cu duba”

Liviu Dragnea a tunat si impotriva lui Carmen Iohannis, seful PSD subliniind ca un comportament precum cel al
sotiei presedintelui nu ar fi fost posibil in alte tari, unde cineva cu o asemenea atitudine sfidatoare ar fi fost pus la
punct imediat:

„Nu am nimic cu doamna Iohannis, dar daca oricare din sala… Daca Plesoianu cu mine am fi acuzati si
chemati la procurori si nu mergeam nici a doua oara, ca eu sunt racit si Liviu are o vizita in Franta, cam ce
s-ar intampla? Am fi fost luati cu duba, eu si oricare dintre dumneavoastra. Nu vorbim numai despre
justitie selectiva, ci si despre tupeu si credinta ca sunt deasupra legii”.

Iohannis trebuie pus sub acuzare pentru inalta tradare

Parlamentul trebuie imediat, chiar dupa Anul Nou, sa voteze punerea sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis
pentru inalta tradare, ca urmare a actiunilor acestuia impotriva intereselor Romaniei, a afirmat Liviu Dragnea la
sedinta Consiliului National al PSD:

„Ni s-a cerut sa suspendam legi adoptate de Parlament. Peste tot in UE, parlamentele sunt suverane,
reprezinta suveranitatea popoarelor. Noua ni s-a spus sa suspendam legile. Pentru ca contin prevederi
care ‘nu ne plac’. Dar sunt si in alte tari. ‘Dar la voi nu merg’. Ni s-a cerut sa oprim proceduri de revocare,
sa blocam proceduri de numire si revocare. Ni s-a cerut sa nesocotim decizii ale CCR, sa modificam si
propria Constitutie. Constitutia din 1991, inainte de a fi adoptata, a fost avizata de Comisia de la Venetia.
Inainte de a intra in UE, in 2003, revizuirea Constitutiei s-a facut cu consultarea partenerilor externi.

Acum se constata ca tebuie modificata Constitutia, ca sa dam puteri presedintelui Iohannis. Iar cand nu
mai e, revenim? Sau dam: Klaus Iohannis, presedinte pe viata in Romania. Daca nu vrem asta, trebuie sa
luptam. Despre Romania se spune ca e o tara prea corupta pentru a fi un stat cu drepturi depline. (…) O
rezolutie (n.r. a Parlamentului European) votata, nedreapta, care ne reproseaza lucruri care se intampla
peste tot.

Jandarmii au actionat disproportionat, se spune in rezolutie, impotriva unor protestatari pasnici, care
bateau jandarmerita, dadeau foc. Ieri, spunea Klaus Iohannis ca merge sa o incurajeze pe doamna premier
din Marea Britanie, ca el are vesta galbena in portbagaj. Cand a fost la Macron, i-a spus ca are vesta
galbena in portbagaj? Sau acolo tace malc? Acolo si la intalnirile cu ceilalti lideri europeni. In aceeasi
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interventie, ii incuraja pe altii sa dea jos premierul Guvernului tarii lui. Asta e Klaus Iohannis. In mod
nedrept, cu complicitatea unor europarlamentari romani, tara noastra e tapul ispasitor al jocurilor de putere
al marilor familii euoropene.

Iohannis tradeaza interesele Romaniei. Spune de foarte mult ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este
pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. Asta e act de tradare a intereselor nationale ale unei tari practicat de
Klaus Werner Iohannis. Domnule Mircea Draghici, impreuna cu domnul Iordache (care este ‘prieten la
catarama’ cu domnul Iohannis) si cu sprijinul de specialitate al domnului Toader, va rog ca dupa Anul Nou
sa depuneti acea plangere pentru inalta tradare impotriva lui Klaus Werner Iohannis”.

Multinationalele trebuie disciplinate

Nu in ultimul rand, Liviu Dragnea si-a exprimat revolta cu privire la multinationalele si bancile care sfideaza statul
roman, declarandu-si profituri minuscule sau chiar zero, astfel incat sa-si reduca drastic impozitele pe care trebuie
sa le plateasca in Romania:

„ E nevoie de un Guvern, de un partid si de o coalitie care sa le spuna atat bancilor, cat si multinationalelor din
Romania ca si aceasta tara are dreptul sa ceara ca din profiturile uriase pe care le fac aici taxele sa le plateasca
aici, nu in paradisurile fiscale sau in tarile de origine, pentru ca banii ii fac aici, in Romania, cu romani.
Daca tot tipa ca Romania e o tara corupta, atunci marile companii de ce vin in continuare aici? Adica nu ii
deranjeaza nimeni. Si chiar e bine sa vina, ca sa nu creada cineva ca suntem noi nebuni sau nationalisti. Daca
vrem sa acceptam niste farse din partea unor smecheri, eu nu sunt de acord cu asta, cu toate riscurile pentru mine.
Cum sa cred in onestitatea unui mare lant de supermarketuri, ca are profit de 0,5%? Dupa aia afli ca, de
exemplu, cumpara sticla de suc nu din Romania cu 0,9 lei, ci dintr-un paradis fiscal cu 2,2 lei si il vinde cu
2,7 lei. Daca l-ar cumpara din Romania, profitul s-ar impozita aici. De exemplu, o multinationala din energie
are profit de 0,8 la mie. Deci ganditi-va cum se chinuie acesti oameni. (...) O firma mare de telefonie – cu
epoleti – are afaceri intre trei si patru miliarde. Profitul raportat? ‘Urias’: 1.500 de lei. Domnule, e profit. Eu
le spun tututor acestora ca Romania nu e sat fara caini. De maine, sa finanteze din nou toate atacurile la
adresa mea, a premierului, a Guvernului si a partidului! Noi nu putem sta ca momaile, sa ne ia altii
resursele”.
Sursa foto: Observator.tv
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