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incepe sa vorbeasca: „Buzaianu petrecea vacante, acum cativa
ani poate si acum, pe Coasta de Azur cu procurori din DIICOT si
DNA. Cand va fi cazul o sa am si niste nume.... La masa sau in
vacantele domnului Buzaianu pe Coasta de Azur participau si
procurori. Ca erau prieteni sau erau pur si simplu in anturajul
domnului Buzaianu ca urmare a problemelor pe care dansul le
are, ramane de vazut”
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Dezvaluiri - Evenimente

Imediat dupa ce Camera Deputatilor a respins,
miercuri 28 octombrie 2015, cererea DNA de
arestare
pereventiva,
incuviintand
doar
retinerea, Elena Udrea a transmis un mesaj din
care lasa sa se inteleaga ca in perioada care
urmeaza va face o serie de dezvaluiri: „Eu va
rog sa ma urmariti de maine incolo”.
Primele dezvaluiri au venit chiar miercuri
seara, cand protejata lui Basescu a vorbit
despre legaturi pe care anumiti procurori le-ar
avea cu omul de afaceri Bogdan Buzaianu
(foto stanga, alaturi de Mircea Basescu),
cel de la care DNA sustine ca Udrea ar fi primit
3,8 milioane de dolari.
Astfel, intr-o interventie la B1 Tv, Elena Udrea a precizat ca Bogdan Buzaianu, unul dintre „baietii destepti” din
energie, isi petrecea vacante pe Coasta de Azur cu procurori din DIICOT si DNA. Aceasta a precizat ca „se
povesteste” ca din antarujul lui Buzaianu faceau parte si procurori:
„Eu va spun un lucru in premiera, despre care am auzit si eu in ultimii ani, un lucru povestit de oameni care au
participat la astfel de evenimente. Domnul Buzaianu petrecea vacante, acum cativa ani poate si acum,
petrecea vacante pe Coasta de Azur cu procurori din DIICOT si DNA. Cand va fi cazul o sa am si
niste nume. In momentul in care voi vrea sa spun ceva, daca voi vrea sa formulez o acuzatie de
genul acesta la adresa domnului Buzaianu, o sa spun si nume. Deocamdata eu v-am spus ca din
anturajul lui, persoane povestesc ca la masa domnului Buzaianu sau in vacantele domnului
Buzaianu pe Coasta de Azur participau si procurori. Ca erau prieteni sau erau pur si simplu in
anturajul domnului Buzaianu ca urmare a problemelor pe care dansul le are, ramane de vazut”.
Udrea: „Sunt fapte care se pot argumenta si cu documente, sunt fapte care se pot argumenta cu
martori”
Pe de alta parte, Elena Udrea sustine ca nu si-a facut un scop din a face dezvaluiri, in niciun caz denunturi.
Protejata lui Basescu afirma insa ca nu va ascunde nimic in fata procurorilor si va spune adevarul exact asa
cum s-a petrecut. Mai mult, Udrea pretinde ca unele fapte se pot proba chiar si cu documente:
„Eu stiu niste lucruri si vreau sa le spun. Acum, daca unii se simt vizati... Eu nu ascund adevarul de procurori.
Tinta mea nu este sa fac dezvaluiri, denunturi in niciun caz, tinta mea este sa respect adevarul asa cum e el,
sa spun lucrurile exact asa cum s-au intamplat si sa nu ascund nimic din ceea ce stiu, indiferent despre cine
este vorba. (...) Sunt fapte care se pot argumenta si cu documente, sunt fapte care se pot
argumenta cu martori, depinde de situatia despre care vorbim”.
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