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CLASARE PENTRU DRAGNEA –
Averea fostului presedinte PSD Liviu
Dragnea este licita. Iata raportul ANI a
dat verdictul: “Agentia a fost sesizata
de catre o persoana fizica ‘cu privire
la modul dubios in care domnul Liviu
Dragnea si-a obtinut averea’, fapt
pentru care a fost declansata
procedura de evaluare a averii
dobandite in raport cu veniturile
realizate… In urma finalizarii evaluarilor
efectuate nu au fost identificate
diferente” (Raportul ANI)
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Condamnat politic de Inalta Curte si aruncat la inchisoare spre linistea regimului Iohannis, eliminat din viata politica
spre satisfactia multinationalelor si a ambasadelor care conduc Romania, deranjate de nationalismul manifestat,
fostul presedinte PSD Liviu Dragnea (foto) mai primeste si vesti bune. Tentativa unor grupari #rezist de a
demonstra ca averea lui Dragnea ar fi ilicita a esuat.
Agentia Nationala de Integritate a clasat lucrarea deschisa fata de Liviu Dragnea in 2017, cand o “persoana
fizica” a reclamat modul dubios in care fostul lider PSD si-ar fi dobandit averea. Astfel, potrivit concluziilor
raportului de evaluare pe care Lumea Justitiei le prezinta in exclusivitate, dupa mai bine trei ani de
cercetari, ANI a constatat ca nu au fost identificate diferente semnificative intre averea dobandita si
veniturile realizate, mai mari de 10.000 euro, asa cum cere art. 18 din Legea ANI.
Anuntul privind clasarea dispusa de ANI fata de Liviu Dragnea a fost facut pe Facebook de catre ex-secretarul
general adjunct al PSD Codrin Stefanescu, probabil cel mai important dintre fostii colaboratori ai lui Dragnea
care i-au ramas alaturi acestuia si dupa executia judiciara la care a fost supus: “Vreau sa fac un anunt pentru
prieteni! Dosarul lui Liviu Dragnea de la ANI a fost clasat azi! Dupa 4 ani de cercetari, controale s
i verificari,
reclamatia depusa de hastag-rezist s-a dovedit a fi o mizerie! Dupa
4 ani in care au fost verificate pana si
rudele indepartate, 4 ani in care a fost demonizat, hart
uit si improscat cu noroi! Toate investigat
iile au
demonstrat oribila facatura
la care a fost supus pe nedrept. Am vrut sa stit
i asta si v-am informat acum!”

Iata fragmente din raportul de evaluare al ANI (vezi facsimil):

“In temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor
publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea
Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, Agentia
Nationala de Integritate a fost sesizata de catre o persoana fizica – in lucrarea nr. 37060/S/II/2017 -, ‘(…) cu
privire la modul dubios in care domnul Liviu Dragnea si-a obtinut averea (…)’, fapt pentru care, la data de
11.10.2017 a fost declansata procedura de evaluare a averii dobandite in raport cu veniturile realizate.
(…)
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Concluzii
In urma finalizarii evaluarilor efectuate in lucrarea privind pe Dragnea Liviu Nicolae, presedintele Camerei
Deputatilor nu au fost identificate diferente semnificative in sensul prevederilor art. 18 din Legea nr.
176/2010”.

Redam art. 18 din Legea nr. 176/2010:

“Prin diferente semnificative, in sensul prezentei legi, se intelege diferenta mai mare de 10.000 de euro sau
echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor
publice si veniturile realizate in aceeasi perioada”.
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