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Sosirea Masculului Alfa Gnu 

 

Liviu Dragnea este omul forte al politicii românești. Social-democratul cu cazier este inculpat 

în mai multe procese penale de corupție, vrea să submineze justiția și jignește media 

independentă. Acum va sosi în Elveția - invitat de președintele Consiliului Național.  

 

De Benjamin von Wyl, 29.05.2018 

  

  
 

Rareori politicienii vorbesc despre antilopele gnu. Valeriu Zgonea a făcut-o. Asta se întâmpla în 

2016, atunci când a fost exclus din partidul său, PSD. Zgonea, la acea vreme, președinte al 

Camerei Deputaților, spunea că partidul este ca o turmă de antilope gnu: masculul alfa sare în 

râu. Turma îl urmează, fără să gândească, iar atunci când apar crocodilii, scapă cine poate  

  

Zgonea a fost exclus din partid la sfârșitul lunii aprilie 2016 pentru că s-a pus cu cel mai puternic 

om din politica românească: șeful PSD Liviu Dragnea. In condițiile în care acesta tocmai fusese 

condamnat pentru fraudă electorală, iar pedeapsa lui cu suspendare fusese dublată, Zgonea a 

îndrăznit să-i ceara colegului său de partid, Dragnea, să demisioneze. Atacul a avut consecințe: 

Zgonea a trebuit sa dispara, iar Dragnea, în ciuda cazierului judiciar, a protestelor puternice și a 

mai multor procese în curs, i-a luat locul în funcția de președinte al Camerei Deputaților din 

România. 
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Astăzi, marți, se așteaptă  în România un alt verdict împotriva lui Dragnea. Este vorba despre 

abuz în serviciu. Bărbatul puternic al politicii românești este amenințat cu o pedeapsa de șapte 

ani și  

jumătate de închisoare. Dar tocmai în ziua verdictului, este puțin probabil ca  Dragnea să nu fie 

în România, ci în Elveția, invitat de președintele Consiliului Național Dominique de Buman (CVP). 

Miercuri se întâlnește cu de Buman și apoi cu președintele Confederației Elvețiene, Alain Berset. 

Dar cine este Liviu Dragnea, despre care se spune că are puterea și o mare energie criminală în 

România? Și de ce vine in Elveția, tocmai acum? 

  

Abuz și spălare de bani 

 

Dragnea a fost proprietar de cârciumă, hotelier, președinte de consiliu județean, secretar 

general PSD, ministru. În prezent este lider de partid și președinte al Camerei Deputaților din 

România. Că el însuși nu putea deveni prim-ministru, se datorează cazierului său penal pentru 

fraudă electorală. Cu toate acestea, este clar: Dragnea a fost și este adevăratul centru de putere 

al ultimelor patru guverne de scurtă durată ale României de la începutul anului 2017. 

Înainte de ultimele alegeri parlamentare de la sfârșitul anului 2016 Dragnea a declarat într-un 

interviu la postul de radio elvețian Radio SRF că nu va vorbi despre un astfel de „rahat“, precum 

corupția. Conversația a devenit virală în România. Dragnea a spus că este interesat de "viitorul 

României". După victoria electorală a PSD, a fost clar modul în care "viitorul României" coincide 

cu propriile sale interese. Coaliția condusă de PSD plănuia schimbarea legilor justiției în sensul 

multor lideri corupți: printre altele, regulamentul ar trebui să suspende urmărirea penală pentru 

abuz în serviciu - o acuzație cu care se confruntă, de asemenea, Dragnea. 

  

Sute de mii de români din țară și din afara țării și-au imaginat un altfel de viitor pentru România 

- și au ieșit în stradă. La începutul anului 2017, România a fost martorul celor mai mari proteste 

din 1989, când demonstrațiile au accelerat sfârșitul dictaturii lui Ceaușescu. 

   

Dragnea ar vrea să se concentreze asupra viitorului, dar trebuie să se ocupe constant de trecutul 

său - în instanță. În prezent există trei procese împotriva sa, două în România și unul în Brazilia. 

Este vorba despre abuzul de serviciu, spălarea banilor și organizarea unui grup infracțional. 

În așa-numitul caz Teldrum din România, Dragnea este acuzat de delapidare de fonduri UE. 

Potrivit procurorilor, o companie de construcții de drumuri numită Teldrum a fost înființată în 

județul Teleorman din sudul României - numai pentru a accesa în mod fraudulos fondurile 

publice. Pierderea se ridică la 30 de milioane de lei (aproximativ 7,5 milioane de franci) și 21 de 

milioane de euro din fonduri UE. Dragnea, președintele județului Teleorman din 2001 până în 

2012, este acuzat că a înființat un grup infractional. Activele private ale lui Dragnea, de 
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aproximativ 130 de milioane de lei (32 de milioane de franci elvețieni), au fost deja confiscate 

de procuratura română.  

De mult mai puțini bani, adică de exact 108.612 lei (27.500 franci), este vorba în procesul lui 

Dragnea pentru abuzul de serviciu. E acuzat ca din 2005 ar fi angajat fictiv doi angajați prin 

intermediul Agenției de Stat pentru Protecția Copilului. În realitate, aceștia au lucrat ani de zile 

la sediul partidului PSD. Salariul total a celor doi angajați este de 108.612 lei. 

  

Prima audiere în acest caz de abuz de putere a avut loc în ianuarie 2017, când Dragnea dorea să 

vorbească doar despre viitorul României. Guvernul condus de partidul său de-abia fusese 

învestit când ministrul justiției a emis o ordonanta de urgenta: abuzul de putere ar fi urmat a fi 

incriminat doar dacă suma prejudiciului depășea 200 mii lei - Dragnea ar fi fost scutit de 

urmărire penală. Însa ordonanța de urgență a fost oprită, iar Ministrul Justiției a demisionat ca 

urmare a masivelor proteste de strada. 

 

Cei doi angajați fictivi au recunoscut acuzatiile. Procuratura cere 7.5 ani închisoare pentru 

Dragnea. Perioada pedepsei cu suspendare pentru fraudă electorală este încă în derulare. După 

14 sedinte, Curtea Supremă de Justiție a României a anunțat că va da astăzi verdictul - când 

Dragnea aterizează în Elveția. 

 

  

Lombardi nu știe de nimic 

 

Excursia lui Dragnea in Elvetia a a provocat in Romania multa agitatie. Liderul fracțiunii PCS 

(creștin-socială), Filippo Lombardi, nu a știut în weekend că numele său este vehiculat de mass-

media din România: "Nu am nici o idee, îmi pare rău". Purtătorul de cuvânt al președintelui 

federal a declarat că întâlnirea cu Alain Berset este doar o scurtă strângere de mână 

protocolară. Serviciile parlamentare spun că este puțin probabil ca Președintele Comisiei pe 

politica externa a Consiliului Statelor, Lombardi să participe la discuții. Acest lucru s-ar fi 

transmis greșit din România. În plus, Dragnea nu a fost invitat ca persoană, ci în calitate de 

președinte al Parlamentului. 

 

  

Lupta împotriva luptătorilor anticorupție 

 

Când declarația lui Dragnea cu „bullshit“ la Radio SRF a devenit virală în România, Dragnea a 

acuzat Radioul elvețian de fake news. Tuturor jurnalistelor și jurnaliștilor critici din România, le-a 

transmis vara trecută la televizor că: „Pacea s-a terminat.“ E de înțeles. Fără jurnaliștii de 

investigație români, nu s-ar vorbi despre spălarea banilor în Brazilia. Dar mass-media este doar 

unul dintre dușmanii favoriți ai PSD-ului lui Dragnea. 
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Conducem „în stare de asediu“ împotriva unui „stat paralel ilegitim“, se spune într-o declarație 

oficială de partid din noiembrie anul trecut. Era vorba despre Președintele României, care este 

apropiat de opoziție, și de procurarea-șefă a autorității anticorupție DNA. PSD-ul condus de 

Dragnea implementează o reformă judiciară cuprinzătoare împotriva acestui „stat paralel 

ilegitim“: infracțiunile de corupție sunt eliminate din legea penală, suspecții de corupție sunt 

informați imediat după începerea investigației și procurorii și judecătorii pot fi trași la 

răspundere din cauza „erori judiciare din răutate sau de neglijență gravă“. Șefa autorității 

anticorupție ar trebui, de asemenea, să fie demisă. Președintele refuză. Miercuri Curtea 

Constituțională se va pronunța în această chestiune. 

Dragnea a cerut personal demiterea șefei DNA. Permanent acuză DNA și procurorul șef că 

acționează în slujba puterilor străine. Dragnea se joacă cu plăcere în mod regulat cu imaginea 

inamicului UE și teorii ale conspirației din jurul miliardarul George Soros, cunoscute din Ungaria. 

Dragnea nu spune chiar că corupția este patriotică. Dar el acuză pe cei care se luptă cu corupția 

de lipsă de patriotism. 

  

Acum vine în Elveția: Liviu Dragnea, masculul alfa Gnu, centrul de putere al politicii românești. 

Curtea Supremă de Justiție din România ar putea să-l condamne la o sentință îndelungată de 

închisoare. Probabil că masculul alfa gnu va fie mâncat de crocodili. Posibilitatea există. Dar 

poate că pe Dragnea îl ajută invitația din Elveția: avocații săi încearcă să amâne sentința din 

cauza absenței inculpatului. Acest lucru ar avea urmări într-o țară în care justiția este erodată 

puțin câte puțin. Orice întârziere a sentinței îl ajută pe masculul alfa gnu. 

 

Elveția se pregătește pentru câteva zile de emoție: se furișează pe aici un politician controversat 

în afara țării în timp ce este condamnat la închisoare? Dragnea nu este chiar așa de obraznic. 

Președintele Camerei Deputaților poate face recurs, astfel că verdictul nu va fi definitiv când va 

da mâna cu consilierul federal Berset la vizita de curtoazie de miercuri. Serviciile parlamentare 

au declarat că întâlnirile cu Buman și Berset au fost propuse de partea elvețiană cu mult înainte 

de a fi cunoscută data verdictului. 

 

Dragnea nu este plecat pentru prima dată pe cheltuiala statului într-o zi când are înfățișare în 

proces. În decursul procesului de abuz de putere, el a făcut deja în vizită de stat în Israel. 

Publicul român aflat despre această vizită doar în ziua vizitei. De data aceasta lucrurile stau 

altfel: faptul că Liviu Dragnea călătorește în Elveția este cunoscut în România, pentru că un 

memorandum al biroului permanent al Camerei Deputaților a fost răspândit de săptămâna 

trecută pe Facebook și în mass-media românească. Programul vizitei conform 

memorandumului: discuții cu de Buman, Consiliul de Stat Filippo Lombardi și președintele 

federal Alain Berset. 

  


