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Ilustraþie de MAKE

Dragnea scoate un milion
pentru Dãncilã
onducerea Partidului Social Democrat are convingerea cã premierul are nevoie
de susþinera strãzii. Un milion de
oameni, e cifra
magicã a actualei
guvernãri, sunt
aºteptaþi în stradã
la o datã care va fi comunicatã în
curând. În funcþie de evoluþia lucrurilor, susþine Liviu Dragnea. Deocam-

datã, milionul este în joc de glezne. urma. Preºedintele interimar al PSD
Chestiunea este absolut serioasã ºi a Timiº, Cãlin Dobra, anunþa cã sofost discutatã în ºedinþa Biroului Per- cial-democraþii sunt pregãtiþi ”inclusiv
de a ieºi în stradã”, pentru a o susmanent Naþional al PSD. De
þine pe Viorica Dãncilã. Aceeaºi
ce e nevoie de acest miting?
organizaþie care ieºise în stradã
Pentru cã liderul PNL, Ludovic
cu un an în urmã sã-l susþinã pe
Orban, a depus o sesizare pefostul premier Sorin Grindeanu
nalã împotriva Vioricãi Dãnciîmpotriva conducerii… PSD.
lã ºi premierul are nevoie de o
DAN
De asemenea liderul ALDE, Cãsusþinere popularã.
Chestiunea nu a venit din NICOLAIE lin Popescu Tãriceanu, anunþa la
Parlament, cã dacã PSD va orgasenin, ci a fost pregãtitã de
câteva declaraþii de încãlzire, sã se niza un miting de susþinere a premieruobiºnuiascã activul de partid cu ce va lui Viorica Dãncilã, atunci membrii

ALDE vor participa la aceastã acþiune.
Cadrul a fost creat.
Dupã ºedinþa Biroului Permanent
Naþional, Liviu Dragnea a fãcut câteva
precizãri legate de dorinþa de a reacþiona la plângerea penalã a lui Ludovic
Orban, anunþând cã încã nu s-a stabilit
data mitingului: “Dacã va fi cazul, îl
vom face (n.r. mitingul), dar asta þine
în continuare de evoluþia acestei situaþii. Se contureazã sau se poate contura
ideea cã aici vorbim - pe lângã alte
prostii - se poate vorbi de antisemitism
instituþional, în momentul în care - ci-

tind acea plângere penalã - se vorbeºte
de acuzaþii de înaltã trãdare pentru un
oficial care a avut întâlniri oficiale cu
ºefi de stat ºi de guvern din altã þarã.
Dincolo de faptul cã este o abordare
kaghebistã, ceauºistã, securistã, care
te duce cu gândul la ”agenturili strãine", aici este tratat Statul Israel ca o
putere strãinã cu care noi suntem în
conflict. Dupã pãrerea noastrã, este o
acþiune care aduce deservicii majore
României. Atât cei care au conceput
aceastã plângere penalã, cât ºi cel care
ºi-a asumat-o dau dovadã de o mare

iresponsabilitate. Sunt acuzaþi niºte
cetãþeni israelieni cã sunt agenþi de influenþã - am vãzut comentarii cã ar fi
spioni -, fãrã niciun fel de responsabilitate, fãrã o minimã bazã, fãrã niciun
fel de dovadã sau probã. Înseamnã cã
pe acest precedent toþi consultanþii
strãini care au fost în România în ultimii ani ºi care vor mai veni, aºa cum
merg ºi în alte þãri, sunt agenþi de influenþã ºi cei care au lucrat cu ei pot fi
acuzaþi de înaltã trãdare.
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