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Descriere foto:

Jurnalistul Val Vâlcu a vorbit despre protestul organizat împotriva PSD, chiar în fața Sălii Palatului, unde PSD avea un
Congres extraordinar.

Aproximativ 100 de oameni au protestat în fața Sălii Palatului cu ouă, ulei, pâine sau carne, hârtie igienică, periuţe de dinţi, su
jucării de pluş reprezentând personajul de desene animate Olaf. Protestul a avut loc în timpul Congresului PSD.

Jurnalistul Val Vâlcu a comentat protestul, arătând că „,manifestația și ostilitatea practic i-a ridicat mingea la ﬁleu lui Liviu Dra
acesta fiind validat prin manifestație. „Este exact ceea ce respinge electoratul PSD încă din 1990 din Piața Universității”, a mai
jurnalistul care a subliniat faptul că Dragnea a făcut referire la „discursul încărcat cu ură. Orice agresiune din afară îi împinge
din interior în jurul liderului. Practic manifestația a fost un reminder a canonadei la care a fost supus PSD-ul din momentul pr
guvernării”.

„Îl legitimează pe Dragnea și îi delegitimează pe dizidenții din PSD care au avut expunere la Realitatea în ultimele zile. Din pu
vedere al protestatarilor a fost speculat un moment, Realitatea este consecventă cu publicul și cu mesajul său, dar efectul sec
este validarea lui Dragnea” și delegitimarea opozanților din interiorul PSD, lumea întorcându-se lângă lider, a mai p
jurnalistul.

Totodată, Val Vâlcu a taxat participarea la proteste a lui Mihai Neamțu, recent înscris în PNL. „Putem considera o depă
barierei, o ieșire din decor, faptul că a participat un membru PNL, Mihai Neamțu” a precizat jurnalistul care a adăugat că: „te
Parlament, în fața electoratului, dar nu poți să mergi ca reprezentant al unui partid să protestezi la Congresul altui partid”.

Astfel, potrivit lui Val Vâlcu, aducerea lui Mihai Neamțu în PNL a fost o greșeală, iar participarea sa la proteste pune într-o p

proastă protestatarii prin intenția de a acapara politic manifestația, dar poate fi o tactică a PNL pentru a rupe din electoratul U

„A fost o greșeală aducerea lui Neamțu în PNL. El vine din zona Băsescu-Macovei. Pe de altă parte, e posibil ca PNL să încerc
o parte din nemulțumirile străzii, să astupe USR-ul, a mai spus jurnalistul care subliniează că participarea lui Mihai Nea
protestele anti-PSD din fața Congresului „a depășit o limită. În primul rând pune într-o lumină proastă protestatarii care a
pentru justiție împotriva PSD și care sunt confiscați politic de un membru al unui partid, infiltrat într-un protest civic”.
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