CUTREMUR ÎN PSD – Zgonea, președinte executiv, va fi exclus din partid, Dragnea demisionează după loc
Luni, 25 Aprilie 2016 15:20 -

În PSD a avut loc luni o ședință furtunoasă, liderii partidului având reacții extrem de virulente la
adresa lui Valeriu Zgonea, după atacurile publice pe care acesta le-a lansat la adresa liderului
Liviu Dragnea.
În ședința liderilor PSD, aceștia i-au cerut lui Valeriu Zgonea să
demisioneze din toate funcțiile, însă președintele executiv al PSD a ripostat și a încercat un joc
cu miză mare.
Zgonea i-a cerut lui Dragnea să demisioneze, iar în
locul său să rămână interimar Gabriela Firea. Candidatul PSD la Capitală a refuzat din start
această variantă, susținând că ea se concentrează pe campania electorală și o preluare a
partidului în acest moment ar dăuna campaniei. În plus, propunerea lui Zgonea nu era nici
statutară. În caz de demisie a președintelui, interimatul este asigurat fie de președintele
Consiliului Național (Mihai Fifor), fie de președintele executiv (Valeriu Zgonea).

Interesant este faptul că Valeriu Zgonea a reușit să-i unifice pe fidelii lui Dragnea și pe cei ai
lui Ponta, care s-au coalizat cu toții împotriva lui. O astfel de performanță era greu de crezut că
se va realiza, dar iată că s-a reușit.

Pe de altă parte, Liviu Dragnea s-a abținut de la comentarii în interiorul ședinței, însă în fața
presei i-a lansat o invitație deschisă lui Victor Ponta să revină alături de partid în aceasta
campanie electorale. ”Chiar vreau să-l invit și m-aș bucura dacă Victor va participa la Comitetul
Executiv”, a spus Dragnea, care a precizat că îi va invita pe toți liderii apropiați de PSD să
participe la această campanie.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a dat replica lui Valeriu Zgonea, după ședința furtunoasă
de la PSD. Dragnea a spus că nu mai acordă atenție subiectului Zgonea, iar excluderea
acestuia va fi discutată la categoria ”și altele”.

”Pentru mine și pentru ceilalți colegi din PSD, Valeriu Zgonea nu mai reprezintă o prioritate.
Pentru mine a fost important să trecem peste ziua de vineri, pentru că atunci riscam să ajungem
la o bătălie internă în PSD, care ar fi avut un efect devastator asupra partidului.

Am văzut că domnul Zgonea spunea că se gândește până luni și astăzi spunea că așteaptă să
fie exclus din partid (…) Vom vedea ce va fi miercuri, nu știu să vă spun.
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Este un subiect pe care eu nu-l mai abordez, o să-l mai reluăm miercuri pentru ultima dată, la
categoria și altele”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că este foarte probabil să demisioneze din funcția de
președinte al PSD.

Întrebat dacă va mai rămâne în funcție după alegerile locale, chiar dacă colegii îi vor cere
acest lucru, Dragnea a răspuns: ”Este puțin probabil”.

Solicitat de jurnaliști să clarifice acest anunț, Dragnea a spus: ”Din românește în românește
puteți traduce cum vreți dumneavoastră. Eu v-am spus că este puțin probabil să mai rămân în
această funcție”.

Liviu Dragnea a fost întrebat dacă consideră că mai are un viitor politic. ”Cred că mai am un
viitor. Viitorul politic, asta nu pot să știu. Nimeni nu își cunoaște viitorul”, a explicat Dragnea.
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