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a-romania-e-ngenuncheata-spoliata-de-lacomia-multinationalelor-de-dorinta-nemasu

MARTIRUL POATE SALVA ROMANIA – Detinutul politic Liviu Dragnea a radiografiat Romania la eliberarea din
penitenciar: „Cand se vor trezi romanii din aceasta apocalipsa, din faptul ca Romania e-ngenuncheata,
spoliata de lacomia multinationalelor, de dorinta nemasurata de dictatura a lui Iohannis, de lacustele aduse la
guvernare... Cand am plecat, Romania era prospera, cu venituri mari, speranta si viitor... Predoiu a spus ca
totul vine de la Iohannis. Dar asta stiam si eu, ca se vorbea in unitate”

Scris de George TARATA - Valentin BUSUIOC | Data: 15.07.2021 17:42

Condamnarea politica suferita la Inalta Curte si cei peste doi ani petrecuti la inchisoare nu au reusit sa il reduca la
tacere pe fostul presedinte PSD Liviu Dragnea (foto) si nici sa il faca sa renunte la discursul nationalist si
suveranist, discurs ce a deranjat ambasadele marilor puteri care au aplaudat executia politicianului. Dragnea a
parasit joi, 15 iulie 2021, Penitenciarul Rahova, dupa liberarea conditionata dispusa de Tribunalul Giurgiu
(click aici pentru a citi), ocazie cu care a lansat un atac devastator la adresa liderilor care conduc Romania,
dar si impotriva PSD.

Astfel, Liviu Dragnea si-a inceput discursul prin a preciza ca la intrarea in penitenciar, a lasat o Romanie
prospera, pe care astazi o gaseste supusa unui jaf urias. Si nu doar ca este jefuita, ci Romania se afla sub
o dictatura feroce a lui Klaus Iohannis si a multinationalelor, devenind o tara in care drepturile si libertatile
fundamentale sunt pur si simplu anulate. O dictatura la care a contribuit si lipsa opozitiei politice. De altfel, in
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ceea ce priveste PSD, Liviu Dragnea a afirmat ca aceasta formatiune politica nu mai exista, devenind „un partid
de opereta, condus de oameni lasi” si intrand astfel sub controlul SRI.
Cat priveste o posibila reintrare a sa in politica, inclusiv prin crearea unui partid, Liviu Dragnea a dezvaluit ca va
face acest lucru doar daca va avea cu cine si pentru cine.
In alta ordine de idei: fostul sef al PSD le-a multumit tuturor celor care i-au transmis mesaje de incurajare in spatele
gratiilor si si-a exprimat speranta „sa mai fie barbati in Romania”.
In final, intrebat de catre cine a fost tradat, Dragnea a raspuns: „Nu m-a tradat nimeni. M-au vandut”.

Prezentam declaratiile facute de Liviu Dragnea dupa eliberarea din
penitenciar:
„A fost o perioada de doi ani si doua luni de chin si suferinta. Asta a fost aici: abuzuri si umilinta. Si cea mai mare
parte a populatie a inteles astazi de ce a trebuit sa ajunga aici.
Eu cand am plecat, Romania era o tara prospera, cu venituri mari pe care le aveau romanii, o tara in care
exista speranta, in care exista viitor. Din pacate, astazi este o dictatura feroce. Este afectata serios
libertatea de exprimare, este amanetat viitorul Romaniei cu asemenea datorii.
Eu ma consider detinut politic, pentru ca am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent in ultimele luni ca la
instanta, cand se va judeca liberarea, sa-mi recunosc vinovatia – ceea ce n-am acceptat, pentru ca se
dorea sa se valideze acel desant politic. Din pacate, nu exista opozitie. PSD a devenit un partid de opereta,
condus de oameni lasi, care stau intr-o...
Cred ca judecatorii din Giurgiu au avut curaj. Cred ca au avut curaj si au rezistat la presiuni. Pentru ca la Tribunalul
Municipiului Bucuresti e destul de clar ce s-a intamplat.
In primul rand, vreau sa ma caut de sanatate si sa vad ce mai pot repara, pentru ca am niste probleme mari de
sanatate. Voi munci la firma fiului meu. O sa tot vorbesc de aici inainte. In politica voi intra daca o sa gasesc
raspunsul la doua intrebari: daca mai am cu cine si daca mai am pentru cine.
[PSD l-am gasit] praf. Un partid fara personalitate.
Ce a inteles DNA [din dosar]? DNA sa-i ancheteze pe cei care jefuiesc tara! Discutam despre un jaf
generalizat. Asta trebuie sa faca DNA.
Copiii si Irina [mi-au lipsit cel mai mult]. Lipsa libertatii este cel mai greu lucru.
Nu stiu [daca voi infiinta un partid]. PSD nu mai e partid. PSD este in buzunarele SRI. N-ati vazut ca lor li se
da voie sa vorbeasca doar la Meteo?
Vreau sa le multumesc zecilor de mii de romani care mi-au trimis mesaje si care au postat pe contul de Facebook
al lui Codrin Stefanescu. Vreau sa-i spun doamnei profesoare Ioana ca am cumparat cartea Aspaziei Otel, sa
le spun celor doi baieti din Piatra Neamt ca am citit cu atentie ce au scris (si sper sa aiba dreptate) – si
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anume: sa mai fie barbati in Romania. Si doamnei care nu si-a dat numele ii transmit toate multumirile mele
pentru scrisorile saptamanale. Toate scrisorile sunt scanate si, cu acordul lor, o sa le public, o sa le raspund la
fiecare. N-o sa le pot raspunde celor la care nu mi-au dat voie sa le spun numele.
Nu m-a tradat nimeni. M-au vandut”.

Torturarea lui Dragnea – ordin de la Iohannis

Imediat ce a ajuns acasa, Liviu Dragnea a dezvaluit ca abuzurile pe care le-a indurat in inchisoare ar fi fost puse in
scena la comanda presedintelui Klaus Iohannis. Cel putin asa ar fi afirmat Catalin Predoiu in 2020, pe vremea cand
era ministru al Justitiei, a mentionat Dragnea, adaugand ca a aflat despre acest lucru de la avocata Flavia
Teodosiu.
De altfel, fostul sef al PSD a subliniat ca situatia alarmanta in care a ajuns Romania are drept cauza „dorinta
nemasurata de dictatura a lui Iohannis”.
Mentionam ca Liviu Dragnea a fost asteptat la iesirea din penitenciar si acasa de catre logodnica sa, Irina
Tanase, de fostul secretar general adjunct al PSD Codrin Stefanescu, ex-ministrul de Interne Carmen Dan
si avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu (foto alaturi de Dragnea).

Redam a doua serie de afirmatii ale lui Dragnea (din fata casei):

„Cred ca e nevoie de o reparatie capitala, pentru ca, din pacate, dreptul meu la sanatate a fost calcat in picioare. Si
nu numai dreptul meu, ci dreptul tuturor celor care sunt in penitenciare. Se pare ca pentru unii este un subiect tabu.
Este o abordare proasta. Din pacate, in societatea romaneasca s-a tot vehiculat si s-a tot indus ideea de a
avea o abordare de Ev Mediu; in schimb, pretentii de secolul XXI. Acolo (n.r. in inchisori) sunt oameni care
traiesc si sunt tratati in conditii inumane. Si lucrurile astea trebuie sa inceteze, pentru ca vorbim totusi de
fiinte umane; nu vorbim nici de sclavi, nici de animale.
Incerc sa incep sa ma bucur de viata. Nu e buna [starea mea de sanatate], dar mama, Dumnezeu s-o ierte, m-a
inzestrat cu un organism puternic si sper sa-mi revin. Asta dupa ureche. O sa-mi fac analize totale si o sa vad.
Noua luni de zile intr-o stare de izolare, sa vezi doar o ora, sa iesi afara... Deci 23 de ore intre celule, ca si cum as
fi omorat pe cineva, doar pentru ca am avut o convorbire online si acolo am spus lucruri politice – astea au lasat
urme.
Am avut aprobare, am avut acces, mi s-a pus la dispozitie toata tehnica penitenciarului, ora stabilita de penitenciar,
locul stabilit de penitenciar, persoana aprobata de penitenciar...
O sa tot discutam. Acuma, eu cred ca cei care conduc Penitenciarul Rahova astazi trebuie sa dea socoteala
pentru toate abuzurile pe care le-au facut. Pentru ca ei ar trebui sa fie printre cei mai interesati sa respecte
legea; nu s-o calce in picioare.
La mine a fost o comanda de sus (n.r. ca sa fie supus la abuzuri in inchisoare). A fost o comanda foarte
clara. Flavia se poate supara pe mine, dar ea mi-a spus ca i-a spus Predoiu, cand era ministrul Justitiei
(pana sa vina Stelica asta la Justitie), ca totul vine de la Iohannis. Dar asta stiam si eu, ca se vorbea in
unitate. Ganditi-va totusi ca sunt cateva mii de metri patrati!
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Am inteles ca asa s-a cerut, asa s-a intamplat. Despre ce dovezi de indreptare putem vorbi? Nu exista asa ceva.
Legea este foarte clara si trebuia respectata.
Nici acum nu vreau sa plec asa din viata (n.r. „ca prostul”, dupa cum Dragnea a declarat inainte sa fie
condamnat). In schimb, pot sa va intreb si eu pe voi: voi ce ati pazit in astia doi ani si doua luni? Chiar n-ati
facut nimic? N-aveti de gand sa faceti nimic?
Curiozitatea mea este cand se va trezi Romania, cand se vor trezi romanii din aceasta apocalipsa, din ceea
ce se intampla, din faptul ca Romania este ingenuncheata pur si simplu, e spoliata de lacomia
multinationalelor, de dorinta nemasurata de dictatura a lui Iohannis, de lacustele astea care au fost aduse
la guvernare...
Nu ma doare sufletul de PSD; ma doare sufletul de tara”.
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