Să râdem cu omul de încredere
al
lui
Vasile
Iliuță:
Condamnatul Grama vrea ca
șeful lui să ajungă cât mai
repede la secretarul general
al PSD Audio / Video
A insistat să fie primit de secretarul general al Partidului
Social Democrat, Marian Neacșu, pentru a-și rezolva problemele
legale, însă acesta i-a transmis că este extrem de ocupat.
Este vorba de liberalul Vasile Iliuță, președintele
Consiliului Județean Călărași. Contactat de postul de
televiziune România Tv, Iliuță a negat acest fapt: “Nu e
adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu-i adevărat nimic.
N-am eu din ce și nu mă interesează să rezolv nici o problemă,
cu nimeni. Sunteți în eroare”.
Certat de oamenii secretarului general
În schimb, omul său de încredere, Eduard Grama, un individ
condamnat la pușcărie pentru escrocherie, ajuns director în
cadrul Consiliului Județean Călărași, îl dă de gol. Grama s-a
găsit, la sfârșitul acestei săptămâni, cu doi pretinși
reprezentanți ai secretarului general al Partidului Social
Democrat, Marian Neacșu. Întâlnirea a avut loc în Călărași.
Pretinșii reprezentanți de la Partidul Social Democrat l-au
certat pe consilierul intim al președintelui Vasile Iliuță:
“Șeful nu poate să se vadă cu nea Vasile. Că l-a căutat
săptămâna asta.” Grama confirmă această variantă. “Da.”
Admonestarea lui Grama a decurs în același mod: “Nu poate să
se vadă. Că toată lumea e cu ochii pe el și pe noi și pe PSD
în general. Deci e greu să ne vedem. Să nu mai vină că și

dânsul probabil că are dușmani. E o perioadă mai periculoasă.
Știu speța în care e băgat și, din păcate, în clipa asta nu se
pot vedea. Dacă poate să-l ajute altfel… N-am găsit altă
soluție să vă zic că telefoanele… știți și dumneavoastră ce
nenorocite sunt!”
“Deci săptămâna asta sub nici o formă?”
Grama confirmă varianta susținută de postul de televiziune
România Tv, întrebându-i pe cei doi pretinși reprezentanți
PSD: “Deci săptămâna asta sub nici o formă?!” Grama spune că
poate cei doi, Vasile Iliuță și Marian Neacșu, se vor vedea în
două-trei săptămâni, după ce Parlamentul României votează
legile pe justiție, deși ar fi fost indicat ca acest lucru să
se întâmple mult mai repede, chiar săptămâna asta. Omul lui
Iliuță s-a arătat deosebit de interesat: “Deci dumneavoastră
sunteți persoana care stați lângă Marian Neacșu?… Știu că e o
mare problemă…” E conștient că discuțiile care s-ar derula cu
secretarul general al PSD nu înseamnă o negociere pentru
trecerea lui Vasile Iliuță la acest partid. “Da, am înțeles
asta și știm… Îi transmit și dacă mai e vreun mesaj, vă sun pe
wassup.”
Control pe bani
Despre incidentul în urma căruia s-a deschis dosar de
cercetare penală privind sustragerea lui Vasile Iliuță de la
recoltarea de probe biologice, după ce a fost oprit în trafic
de un filtru al Poliției Rutiere, omul de încredere al lui
Iliuță spune că e o luptă între acesta și șeful
Inspectoratului Județean de Poliție Călărași. “Chestia asta a
fost inopinată… Așa a fost la momentul ăla. Poate va promova
domnul comandant. Noi știm care-i motivul, ce s-a-ntâmplat. Că
nu întâmplător a fost. Nu neapărat să-i facă chestia asta. A
fost anturajul comandantului, care a încercat să controleze
anumite lucruri. Și-acolo s-au schimbat lucrurile și s-ancercat pe partea asta… Totul se rezumă la a controla bani”.

În discuția purtată cu cei doi pretinși reprezentanți ai PSD,
Eduard Grama afirmă că șeful Inspectoratului Județean de
Poliție este cel care dorește să controleze banii. “Și cred că
se știe asta.”
E de notorietate
România Tv a venit cu noi detalii despre scandalul în care
este implicat liberalul Vasile Iliuță, președintele
Consiliului Județean Călărași. Acesta, printr-un certificat de
grefă, și-a recăpătat carnetul de șofer. A contestat
sancțiunea aplicată de Poliția Rutieră, pentru că a fugit după
ce a fost oprit în trafic. Contestația a fost depusă la
Judecătoria Călărași, la data de 13.11.2017. În schimb, fostul
lider călărășean al Partidului Național Liberal, Răducu
Filipescu, îl descrie pe Iliuță drept un bețiv notoriu: “Ce sa-ntâmplat, vă rog să mă credeți că nu mă miră. Dacă l-ar fi
oprit de încă douăzeci de ori, în alte douăzeci de zile, s-ar
fi întâmplat la fel.”

