PLESOIANU PRESEDINTE – Deputatul Liviu Plesoianu ii distruge pe Liviu Dragnea, Mihai Tudose, Sorin
Grindeanu, Victor Ponta si face anuntul bomba: “Voi candida la prezidentialele din 2019... Stiti de ce?... Pentru
ca nu voi merge la Coldea, la Maior sau la altii asemenea lor pentru a-mi semna prefata si postfata. Pentru ca
voi continua sa joc tenis doar cu prietenii de-o viata... Pentru ca voi continua sa culeg struguri doar din via
strabunicilor mei de la tara”

Scris de George TARATA
Dezvaluiri - Evenimente

Anunt bomba facut de deputatul PSD Liviu Plesoianu (foto),
cel care s-a remarcat si s-a facut apreciat pentru activitatea sa constanta de a demasca abuzurile comise de
Sistemul odios care a condus tara in ultimii ani cu zanganit de catuse. Liviu Plesoianu a decis sa candideze la
alegerile prezidentiale din 2019. Si da asigurari ca o va face chiar daca nu va fi sustinut de PSD.
Intr-o scrisoare deschisa adresata colegilor sai de partid si postata pe pagina sa de Facebook, joi 11 ianuarie 2018,
Liviu Plesoianu face o radiografie a greselilor comise de PSD in 2017, desfiintand pur si simplu strategia privind
alegerea premierilor: “O propunere respinsa, urmata de doi premieri ai Sistemului”. In aceesi scrisoare, deputatul
Plesoianu trece in revista si demersurile sale concrete prin care a luptat impotriva “Hidrei care a luat aceasta tara
ostatica”. In aceeasi scrisoare, Liviu Plesoianu, explicand de ce considera ca trebuie sa candideze la Presedintia
Romaniei, da asigurari ca nu va avea lucrari cu postfata si prefata semnate de generalul Florian Coldea si fostul sef
SRI George Maior, ca nu va juca tenis decat cu prietenii sai de o viata, ca va merge doar in via strabunicilor sai de
la tara, dar si ca nu va cauta sprijinul niciunei grupari interne. Este o trimitere evidenta la Mihai Tudose, Liviu
Dragnea si Victor Ponta, si la legaturile acestora cu diversi capi ai SRI.
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Liviu Plesoianu face o radiografie a greselilor comise de PSD in 2017, desfiintand pur si simplu strategia privind
alegerea premierilor: “O propunere respinsa, urmata de doi premieri ai Sistemului”. In aceesi scrisoare, deputatul
Plesoianu trece in revista si demersurile sale concrete prin care a luptat impotriva “Hidrei care a luat aceasta tara
ostatica”. In aceeasi scrisoare, Liviu Plesoianu, explicand de ce considera ca trebuie sa candideze la Presedintia
Romaniei, da asigurari ca nu va avea lucrari cu postfata si prefata semnate de generalul Florian Coldea si fostul sef
SRI George Maior, ca nu va juca tenis decat cu prietenii sai de o viata, ca va merge doar in via strabunicilor sai de
la tara, dar si ca nu va cauta sprijinul niciunei grupari interne. Este o trimitere evidenta la Mihai Tudose, Liviu
Dragnea si Victor Ponta, si la legaturile acestora cu diversi capi ai SRI.
Iata scrisoarea deputatului Liviu Plesoianu:
“Scrisoare deschisa catre colegii din PSD

Chiar daca acest mesaj nu va este transmis de unul care e 'de-o viata in PSD', ci doar de un an si-un pic,
poate va conta tocmai pentru ca cel care il semneaza nu are doctorate la SRI, nu are carti cu prefata si
postfata semnate de Coldea si Maior, nu joaca tenis decat cu prietenii sai de-o viata si nu culege struguri
decat in via strabunicilor de la tara...

Am incercat si am reusit in 2017 doua lucruri pe care le consider farte importante: sa lupt fara preget si fara
rezerve cu Hidra care a luat aceasta tara ostatica de mai bine de un deceniu si, in acelasi timp, sa nu
particip la NICIO intalnire, de orice fel (chiar si mascata in felurite chefuri), a vreunei grupari din PSD. NU
ma intereseaza absolut deloc 'jocul politic' in sensul clasicelor lupte interne pentru putere! Nu vreau sa ma incurc in
NICIUN ghem pentru a obtine sustinere din partea cuiva, oricine ar fi! Faptul de a ramane LIBER, complet LIBER,
este ceva fara de care nu pot sa functionez. Ca atare, apreciez si voi continua sa apreciez in partid si in afara lui
DOAR sustinerea celor care rezoneaza cu ce spun si cu ce fac. In primul rand pentru ca eu asa sunt construit. Si
tot in primul rand, pentru ca eu am convingerea ca romanii de asa ceva au nevoie – de oameni care sa intre in
politica crezand in ceva si nu sperand la ceva! Desi despre asta este vorba, ma feresc sa-i spun 'politica altfel'
pentru ca termenul a fost confiscat deja de multa vreme de personaje inventate si gonflate precum Ciolos si
Iohannis – baloane de sapun umplute cu marketing politic...

...Suntem deja in 2018, oameni buni! Romania, in Anul Centenarului, n-are nevoie sa vada barbatii politici
jucandu-se 'pac-pac'-ul din copilarie: 'Haaa! Te-am impuscat!' (...) 'Ba eu, ba eu te-am impuscat!'. Daca nici macar
acum nu suntem in stare de altceva, atunci tara asta chiar e pierduta! Avem nevoie sa ne reasezam in propriul
Destin, nu sa ne impuscam intre noi cu pistolase cu apica! Sa faci asta e oricum ridicol si iresponsabil. Dar s-o faci
in Anul Centenarului – e de 100 de ori mai iresponsabil si mai ridicol!

Pe langa faptul ca 2018 este anul in care ar trebui sa incepem sa ne re-construim un DRUM, sa ne re-gandim un
SENS national, la nivel de partid este si anul in care ar trebui sa ne desprindem de trecutul si de prezentul mult
prea bogat in pactizari si intelegeri pe sub masa si dincolo de cortina. Daca este sa ma intrebati pe mine, nu de
mutatii ideologice pompoase avem noi nevoie acum, ci de un lucru cat se poate de simplu: de a incerca, macar in
anul acesta, sa actionam la adapostul propriilor credinte si idealuri, iar nu sub pavaza feluritelor grupari
suprademocratice si metastatale. Personal, desi nu va ascund ca primesc foarte multe mesaje de sustinere din
foarte multe zone, ma incapatanez sa multumesc dar sa merg mai departe privind inainte doar catre principiile si
idealurile mele. Utopice, neutopice, sunt lucrurile in care cred. Gresesc, nu gresesc, voi continua sa merg pe
aceeasi linie ca si pana acum. Daca PSD, in ansmablul lui, va rezona cu aceasta linie, vom merge impreuna si vom
construi impreuna SENSURI noi. Daca nu, eu imi voi vedea in continuare de drum si nu ma voi opri...
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Apropo de asta...

Presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea (pe care l-am sustinut si l-am criticat in egala masura din libertatea forului
meu interior si nu legat de sforile intereselor altora!), spune asa referitor la organizarea unui congres unde sa se
aleaga de pe acum candidatul PSD pentru prezidentialele din 2019: 'Nu, ar fi o mare gre?eala. Daca noi am
desemna un candidat, in trei luni de zile el dispare'.

...Imi pare rau, dar chiar e profund gresit! Pai hai sa vedem cum a fost in cazul 'premierului PSD'. Mai tineti minte?
inainte si in timpul campaniei electorale, marea enigma a fost tocmai propunerea PSD pentru postul de premier.
Nimeni nu stia, nimeni nu vorbea. Motivul? Acelasi: 'daca il anuntam de-acum, il face praf Sistemul'. ...Ok. Si?
Care a fost rezultatul? Rezultatul a fost ca propunerea Shhaideh a fost respinsa fara drept de apel de
Iohannis (desi PSD spusese ca e singura propunere si ca, daca va fi respinsa, atunci 'ne vedem in alta
parte' – adica la suspendare!).

Rezultatul a mai fost apoi scoaterea din joben a lui Grindeanu. Iar 'Grindianu', la doar cateva luni distanta,
s-a baricadat in Guvern, ne-a spus scrasnind din dinti ca 'acesta este adevaratul Grindianu!' si ne-a
marturisit, de la Bruxelles si de la... Realitatea TV, ca protestele din Piata Victoriei sunt minunate, ca 'Un
lucru foarte bun este faptul ca s-a trezit partea civica, indiferent cine este la guvernare sau cine este
presedinte, este foarte important ca s-a trezit partea civica. Este important pentru Romania!' si ca el
apreciaza foarte mult 'creativitatea' mesajelor din piata (as da in acest sens doar doua exemplu ilustrative:
'Dormeam, Fu#u-v@-n gur@, dar ne-am trezit!' si 'Nu vrem bani, nu vrem valuta, vrem Codruta sa va
Fu#@').

Alt rezultat absolut minunat a fost apoi scoaterea din joben a lui Tudose (e drept, un joben ceva mai mare,
ca sa-l incapa). PSD-istul cu doctorat la SRI, cu prefata semnata de COLDEA si postfata semnata de
MAIOR, a dat afara din Guvern, la doar cateva luni distanta, doua colege de partid. Motivul? 'Sunt
PENALE!'... Cu alte cuvinte, premierul PSD a preluat EXACT termenul de propaganda favorit al lui Iohannis.
Mai mult, el a declarat chiar asa, intrebat fiind ce parere are despre ABUZURILE DNA: 'Nu, nu cred ca orice
procuror face ce vrea in Guvern! Nu cred ca anumiti procurori pot face acest lucru. Nu stiu cine ar fi atat de
determinat sa se apuce sa faca niste dosare, pe banda rulanta, unor nevinovati doar pentru a remania Guvernul.
Nu cred ca se joaca nimeni cu asa ceva! Am incredere ca, desi mai pot fi derapaje, nu se poate ajunge atat de
departe!'. ...Nu e absolut superb? Carevasazica, domnul premier PSD e de parere ca nici vorba de abuzuri din
partea DNA...

...Pe scurt, desi ar mai fi fost multe de amintit (eu mi-am facut datoria de a le spune pe toate si in partid, si
public, la vremea lor), cam acesta a fost marele rezultat al secretomaniei cu privire la 'premierul PSD': o
propunere respinsa, urmata de doi premieri ai SISTEMULUI. E bine, nu? Merita sa procedam la fel si in
perspectiva lui 2019, nu-i asa!? Mai ales ca, daca respectam la rigoare treaba asta cu 'daca noi am desemna un
candidat, in trei luni de zile el dispare', atunci ar insemna ca PSD n-ar trebui sa-si desemneze candidatul mai
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devreme de luna... august 2019!

Recunosc ca m-am aprins un pic. Dar am si de ce... Vreti sa vorbim despre CURAJ si despre Sistem? Cu toata
dragostea, da, chiar am ceva de zis despre asta!

...Pentru ca am fost primul care, inca din luna decembrie 2016, imediat dupa alegeri, am spus ca Iohannis ar trebui
suspendat si ca, daca acest lucru nu se intampla, va face tot ce tine de el ca 'sa nu mai ramana piatra pe piatra in
aceasta tara'. Exact aceasta expresie am folosit-o. Multora li s-a parut exagerata, prea dura. ...Apoi s-a vazut ca
am avut perfecta dreptate!

...Pe 7 februarie, in plina isterie nationala legata de 'OUG 13', am ramas in banca, in Parlamentul Romaniei, unde
am fost trimis prin VOTUL OAMENILOR, si am protestat civilizat pe toata durata „discursului” plin de ura scrasnita
al Insului din Deal.

...Tot in acea perioada, am insistat pe toate caile posibile ca PSD sa le dea ocazia sa se exprime public celor care
alcatuiesc adevarata majoritate in aceasta tara. Vedeti, mi-am conceput si eu un mesaj care sa ma defineasca in
tot ceea ce fac: 'Lasa-i sa lupte alaturi de tine pe cei care te-au ales sa lupti pentru ei!'...

...In aprilie, m-am dus chiar in barlogul... mamutului radioactiv. In plina dezbatere a Comisiei de la Venetia,
gazduita la Cotroceni, am vorbit in fata tuturor despre incalcarea grosolana a Constitutiei Romaniei de catre
Insul-in-geaca-rosie, despre cum intelege el sa nu fie mediator, ci dezbinator si instigator!

...In cadrul sedintelor Comisiei de Ancheta din Parlament am adresat toate intrebarile corecte, fara nicio ezitare,
chiar daca acolo se afla marele GEORGE MAIOR... Apoi, fara sa cer vreun ajutor de la partid, m-am dus pe
persoana fizica in fata sediului central DNA, pentru a-i adresa distinsei KOVESI intrebarea de care tot fugea: 'Ce ati
cautat acasa la Oprea in seara turului II al alegerilor prezidentiale din 2009?'.

...Cateva saptamani mai tarziu, i-am adresat aceeasi intrebare si la Bruxelles, privind-o in ochi fara sa clipesc si
intalnindu-i toata URA de care e capabila. si e capabila de INUMAN de multa...

...Pentru inlaturarea lui Grindeanu am votat (din motivele expuse mai sus). DAR pentru numirea sa la ANCOM
n-am mai votat, declarand ca nu sunt BIPOLAR!
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...Pentru inscaunarea lui TudoSRI n-am votat si ma felicit in fiecare zi pentru asta!

...Am considerat important sa lucrez la Legea ONG-urilor, desi, asa cum ma asteptam, o puternica opozitie a venit
chiar dinspre propriul Guvern.

...Bugetul pe 2018 nu l-am votat, pentru ca nu mi se pare normal sa aloci bani in plus catre anumite institutii inainte
de a le fi reformat.

...Celor de la USR-PsihoPupu le-am tinut piept cu propriile arme, pentru ca n-am suportat sa vad cum sunt efectiv
HaRtUItI colegii mei in Parlamentul Romaniei de catre o adunatura de robotei cipati.

...Ambasadorilor si ZEILOR de la Bruxelles le-am raspuns ferm si argumentat de fiecare data cand au inteles sa ne
bata cu linia peste degete, din reflexul de a ne considera copiii inadecvati ai Vestului.

Multe ar mai fi de spus despre CURAJ, despre asumarea unei lupte impotriva Sistemului. Cert este ca lucrurile
sunt simple: ori ai CURAJ, ori n-ai, ori te lupti, ori nu te lupti, ori iti asumi niste principii, ori nu. Asa ca, fara a ma
cocota pe vreun piedestal (sunt un om normal, cu calitati si defecte), chiar nu pot accepta sa-mi vorbeasca cineva
– oricine – despre 'curaj' si despre 'principii asumate'. Daca as fi gandit asa cum din pacate mult prea multi
gandesc in politica romaneasca, nu m-as fi expus si mi-as fi asigurat foarte usor un locsor pufos si relaxant...

...Asa ca, pentru a concluziona, va spun ca eu voi face exact ce am spus in urma cu cateva luni. Voi candida la
prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa
cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida in 2019.

Stiti de ce?

...Pentru toate lucrurile pe care le-am scris mai sus.
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...Pentru ca, dupa tot acest an nebun care a trecut, am ajuns la concluzia ca am deplina incredere in...
mine.

...Pentru ca foarte curand in 2018 voi publica o carte intitulata 'Romania – tara unui VIS posibil', o carte in
care scriu nu numai despre ce s-a intamplat cu tara noastra, dar si despre cum ne-am putea reaseza in
propriul Destin.

...Pentru ca nu voi merge la Coldea, la Maior sau la altii asemenea lor pentru a-mi semna prefata si
postfata.

...Pentru ca si in 2018 si in 2019 si mai departe voi continua sa joc tenis doar cu prietenii de-o viata.

...Pentru ca si in 2018 si in 2019 si mai departe voi continua sa culeg struguri doar din via strabunicilor mei
de la tara.

Asa ca, dragi colegi, desi am anuntat public si clar care este intentia mea, voi continua si in 2018 sa nu ma
intalnesc cu nicio grupare interna. Nu ma intereseaza absolut deloc sa obtin sprijin interesat. Nu ma
intereseaza absolut deloc sa iau parte la decizii nascute in spatele vreunei cortine, in spatele ORICAREI
cortine. Voi continua sa vorbesc si sa actionez doar sub impulsul lucrurilor in care cred.

Fie ca 2018 sa fie cu adevarat Anul Centenarului, inclusiv pentru PSD!

Fie sa FIM!

Liviu Plesoianu”
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