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DRAGNEA DETONEAZA BOMBA IN DNA – Seful PSD acuza ca plangerea impotriva premierului Sorin
Grindeanu si ministrului Justitiei Florin Iordache ar fi fost scrisa de seful Sectiei II DNA Marius Bulancea, fost
consilier al lui Kovesi: “Am vazut o plangere penala, despre care unii spun ca a facut-o domnul Bulancea, asa,
pro-bono... Asta e Romania, patria denunturilor si ascultarilor. Astia sunt principalii piloni pe care se sprijina
dosarele si pe care intra oamenii in puscarie. O fi bine, o fi rau?”
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Presedintele PSD Liviu Dragnea a oferit o informatie exploziva in legatura cu plangerea penala pe care trei membri
ai unui ONG, printre care si un fost consilier al Monicai Macovei, au depus-o impotriva premierului Sorin Grindeanu
si ministrului Justitiei Florin Iordache. Este vorba despre aberanta plangere formulata la DNA in care Grindeanu si
Iordache sunt acuzati de favorizarea faptuitorului, pentru intentia de a adopta ordonantele de gratiere si modificare
a Codurilor penale.
Prezent marti, 31 ianuarie 2017, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a avut loc un termen in dosarul in care
este acuzat de instigare la abuz in serviciu, Liviu Dragnea a explicat ca exista informatii potrivit carora plangerea
penala ar fi fost scrisa chiar la DNA. Mai exact, de catre seful Sectiei a II-a din DNA, procurorul Marius
Bulancea (foto stanga), fost consilier al doctoritei Laura Kovesi: “Am vazut o plangere penala, despre care
unii spun ca a facut-o domnul Bulancea, asa, pro-bono, pentru cei care au facut plangerea penala. De ce nu
ancheteaza DNA ce se scrie acolo, sa vedem, e adevarat ca s-au facut la mine in birou, s-au facut la nu stiu
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ce membru de la mine din Camera Deputatilor? Astea sunt prostii si minciuni”.
Dragnea: “Nicio gratiere nu ma ajuta pe mine”
Liderul PSD s-a referit si la scandalul provocat de ordonantele de gratiere si de modificare a Codului penal si a
Codului de procedura penala. In acest sens, Dragnea a precizat ca ordonanta privind gratierea nu a fost facuta
pentru el, asa cum aparatul de propaganda acuza, iar cea referitoare la modificarea Codurilor penale nu face
altceva decat sa puna in practica hotararile CCR:
“Ce gratiere sa ma ajute pe mine? Nicio gratiere nu ma ajuta pe mine. Eu nu am auzit de la Guvern ca vrea sa
dezincrimineze abuzul in serviciu, pe de o parte. Pe de alta parte, stiu ca avem o Curte Constitutionala - din cate
mai stiu eu, cel putin azi dimineata era in vigoare - care a adoptat o decizie (n.r.- privind neconstitutionalitatea
abuzului in serviciu). Daca trebuie sa iesim in strada pentru a nu pune in acord deciziile Curtii Constitutionale cu
legislatia, e si asta o optiune. Sau poate Curtea Constitutionala a emis acea decizie pentru mine. Uitati-va cu
atentie pe dosarul meu si pe ce a aparut in presa, ce a fost in dezbatere publica. Nu ma ajuta pe mine personal. Eu
am inteles de la DNA ca au o problema cu vreo 15.000 de dosare, eu nu cred ca cele 15.000 sunt despre mine, din
cate imi aduc eu aminte”.
Dosarul de la DNA facut pe denunt mincinos
In ceea ce priveste dosarul sau, Liviu Dragnea a acuzat ca acesta se bazeaza pe doua declaratii mincinoase, luate
in conditii suspecte la DNA. De altfel, presedintele PSD a acuzat practicile DNA, afirmand ca traim in tara
denunturilor:
“O luam din nou de la capat, pe o marturie mincinoasa, contestata si infirmata de declaratiile martorilor.
Asta-i viata. (…) Vreau sa aduc si eu martori, sa audieze din nou martorii care au fost audiati la DNA, sa
vedem daca si acest proces va merge si se va sustine pe o declaratie mincinoasa, sau doua declaratii
mincinoase, obtinute in conditii suspecte la DNA. Eu m-am uitat cu foarte mare atentie pe toate
declaratiile. Oricine este de buna credinta si studiaza doar acele declaratii, si declaratiile martorilor, vede ca
sunt puse cu mana sau sunt cusute cu ata alba, sau dictate. Vorbim despre o doamna care a facut o
declaratie mincinoasa, care a mai fost condamnata pentru luare de mita, care am inteles ca mai are alt
dosar si cu care se pare ca s-a facut o intelegere. Asta este Romania, patria denunturilor si a ascultarilor.
Astia sunt principalii piloni pe care se sprijina dosarele in Romania si pe care intra oamenii in puscarie. O fi
bine, o fi rau?”.
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