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Comunicat: Grupul de Rezistență din PNȚCD susține contestarea lui 
Pavelescu la BEC 

 
Având în vedere că: 
 
- "Recunoașterea juridică" a  lui Aurelian Pavelescu este  inexplicabilă și injustă, 

întrucât congresul în care acesta a fost "ales" nu a îndeplinit condițiile statutare 
și legale;  

- Dreptul lui Aurelian Pavelescu de a reprezenta "juridic" PNȚCD – câștigat în 
instanță în condițiile de mai sus – nu poate fi decât temporar, deoarece 
actualmente disputele privind președinția PNȚCD sunt încă în desfășurare în 
diverse instanțe judecătorești, în numeroase procese; 

- Aurelian Pavelescu nu beneficiază și nu a beneficiat vreodată de sprijinul și 
susținerea majorității membrilor PNȚCD, 

 
Grupul de Rezistență din PNȚCD reiterează faptul că cetățeanul  Aurelian 
Pavelescu nu are îndreptățirea morală – și de altfel de nici o altă natură – de a se 
considera lider al PNȚCD, cu atât mai puțin președinte al acestuia și nu poate 
reprezenta PNȚCD în nici o împrejurare. Încheierea unor alianțe și protocoale cu 
sus-numitul domn este o eroare care va face ca toate documentele în care domnia 
sa va apărea ca având această calitate să fie lovite de nulitate. 
 
Prin urmare, Grupul de Rezistență din PNȚCD susține orice demersuri menite să 
dezvăluie calitatea de impostor a lui Aurelian Pavelescu. Semnătura acestuia este 
" este nelegală, nelegitimă şi neautorizată", așa cum menționează, pe bună 
dreptate, colegii noștri, Mihai Grigoriu și Radu Rizescu, care au contestat la BEC 
semnătura pretinsului președinte al PNȚCD, din cadrul protocolului de constituire 
a Alianţei electorale ARD. Celor doi colegi menționați mai sus li s-a alăturat și 
domnul Ioan Bălan, care a depus o contestație în același sens la Autoritatea 
Electorală Permanentă și la Tribunalul Municipiului București – un demers pe care 
de asemenea îl salutăm.  
 
Suntem alături de colegii noștri care au depus contestațiile de mai sus, le 
mulțumim și îi asigurăm de tot sprijinul nostru. 
 
Așa să ne ajute Dumnezeu! 
 
Grupul de Rezistență din PNȚCD 
 
București, 19 septembrie 2012 


