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PRETUL ERA ROMANIA – Vanzarea tarii ii putea aduce libertatea lui Liviu Dragnea. Fostul presedinte PSD a
dezvaluit la Inalta Curte cum putea sa scape de inchisoare: “Pretul era Romania!”. Contestatia la executare
formulata de Dragnea in baza Deciziei CCR 417/2019 privind lipsa completelor specializate a picat la
judecatorii Ionut Matei si Alina Ioana Ilie, care au refuzat sa respecte tocmai Decizia CCR 417/2019 (Video)
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Cutremuratoare declaratia pe care fostul lider PSD Liviu Dragnea (foto) a dat-o joi, 30 ianuarie 2020, la Inalta
Curte de Casatie si Justitie. O declaratie ce are si mai mare insemnatate in prezent, cand vedem cum regimul
Iohannis-PNL pregateste vanzarea pe bucati a Romaniei, si care poate lamuri de ce pentru executia lui Dragnea a
fost pus in miscare un mecanism infernal format din politicieni, institutii ale statului si propagandisti.
La Inalta Curte s-a judecat contestatia la executare formulata de Liviu Dragnea impotriva aberantei decizii din mai
2019 a Completului de 5 judecatori ICCJ, fostul lider PSD aratand ca a fost condamnat printr-o sentinta pronuntata
de un complet de 3 judecatori al ICCJ constituit nelegal, fara specializare in materia coruptiei, asa cum CCR a
statuat prin Decizia 417/2019, sentinta ce a fost mentinuta apoi integral de Completul de 5 judecatori al instantei
supreme. In fata completului format din judecatorii Ionut Matei, Florentina Dragomir si Alina Ioana Ilie, fostul
lider PSD, aparat de avocatii Flavia Teodosiu si Corneliu-Liviu Popescu, a acuzat ca, in dosarul
angajarilor fictive in care a primit condamnare, nu a avut parte de un proces echitabil din partea unui complet legal
constituit. De asemenea, Liviu Dragnea a explicat ca putea sa plateasca un pret pentru a nu ajunge la inchisoare,
dar ca nu vrut sa faca niciun compromis: ”Am crezut si inca mai cred ca un om poate fi condamnat de o
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instanta cu respectarea legii, CCR a zis clar ca completurile de 3 sunt nelegale si nu se poate vorbi de un
proces echitabil si de o hotarare corecta la mine. Indiferent de procedurile adoptate, s-a spus ca vreau sa
ies cu orice pret din inchisoare. Nu vreau sa ies cu orice pret si cred ca stau nevinovat. Puteam sa platesc
un pret, dar n-am vrut compromisuri”.
“Pretul era Romania”
La prima vedere, afirmatia lui Liviu Dragena conform careia “puteam sa platesc un pret” ar putea privi refuzul
acestuia de a achita pretinsul prejudiciu din dosarul angajarilor fictive. Ei bine, Liviu Dragnea se referea la un cu
totul si cu totul alt pret. Iar precizarea a fost facuta chiar de catre Liviu Dragnea.
Astfel, la iesirea din sala de judecata, intrebat fiind care era pretul pe care putea sa il plateasca pentru a scapa de
inchisoare, fostul lider PSD a raspuns: “Pretul era Romania!”.
Judecatorii Ionut Matei si Alina Ioana Ilie trebuiau sa se abtina
Pe de alta parte, in opinia noastra sansele ca actiunea lui Liviu Dragnea sa fie admisa sunt nule. Si nu din cauza
ca nu ar fi indreptatita si cat se poate de fundamentata, ci din cauza ca actiunea lui Dragnea, mai exact
contestatia la executare, se bazeaza pe Decizia CCR 417/2019 privind lipsa completelor specializate la
ICCJ, or doi dintre judecatorii care solutioneaza contestatia la executare a lui Dragnea au refuzat sa puna
in aplicare chiar Decizia CCR 417/2019. Este vorba despre judecatorii Ionut Matei si Alina Ioana Ilie, care in
loc sa respecte Decizia CCR 417/2019 si sa o puna in practica, au ales sa sesizeze CJUE ca sa intrebe daca
pot sau nu sa ignore deciziile Curtii Constitutionale si Constitutia Romaniei (click aici pentru a citi). Doi
judecatori care, credem noi, ar fi trebuit sa se abtina de la judecarea contestatiei la executare a lui Dragnea.
Dragnea acuza: condamnat pentru ca era prea nationalist
Nu este prima data cand Liviu Dragnea afirma ca putea sa scape de inchisoare daca era de acord cu vanzarea
Romaniei. A mai facut-o anul trecut, in 1 decembrie 2019, de Ziua Nationala a Romaniei, cand Dragnea a subliniat
ca a dorit sa scape Romania de statutul de colonie, inclusiv prin masuri care au nemultumit marile puteri si
multinationalele, ca si-a dorit ca niciun copil roman sa nu mai manance alimente pline de chimicale refuzate de altii,
ci mancare romaneasca sanatoasa, ca batranii sa isi recapete demnitatea, iar tinerii sa aiba speranta unui viitor
mai bun in Romania, ca si-a dorit ca romanii sa isi pastreze padurile, iar acestea sa nu ajunga in buzunarele
exportatorilor straini de cherestea, ca romanii sa vada campurile pline de grane si economia romaneasca in
crestere.
Iata mesajul fostului lider PSD Liviu Dragnea transmis cu ocazia Zilei Nationale:
“La multi ani, Romania!
Tara mea draga,
Ti-am respectat cu sfintenie toate traditiile, te-am sarbatorit cu fiecare ocazie, te-am purtat in suflet si in piept
oriunde in lume, m-am mandrit cu tine peste tot si ti-am dedicat tie intreaga mea viata.
De dragul tau am sacrificat tot si am facut ce am stiut mai bine sa te ajut sa cresti mare, sa fii bogata si
puternica.
Am renuntat la multe momente alaturi de familia mea, am ratat multe evenimente din viata copiilor mei, mi-am
asumat in cele din urma chiar si renuntarea la libertate, de dragul tau!
Mi-am dorit sa te vad puternica, sa vad cum copiii Romaniei mananca mancare romaneasca, sanatoasa si
naturala, nu alimentele pline de chimicale refuzate de altii. Mi-am dorit sa vad cum batranii tai isi recapata
demnitatea, cum in tinerii tai reinvie speranta unui viitor mai bun, aici! Mi-am dorit sa ne pastram padurile
acolo unde le e locul si nu in buzunarele exportatorilor straini de cherestea. Mi-am dorit sa vad campurile
din Romania pline de grane si economia romaneasca cum creste, mi-am dorit sa le arati tuturor celor care
se indoiesc de tine ca tu poti!
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Tu poti fi tot ceea ce nu te-au lasat niciodata sa devii, tu poti fi tot ceea ce viseaza copiii romani ca ai putea fi!
Eu inca iti doresc toate acestea si inca cred in tine.
Indiferent prin cate greutati trebuie sa trec, indiferent cat ma vor chinui ca sa ma dezic de tine, eu nu voi
renunta niciodata sa te iubesc si sa cred in tine!
La multi ani, Romania!”
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