
Apel al Grupului de Rezistenţă din PNŢCD către electoratul de 
dreapta: NU Alianţei DA! 

 

În data de 16 martie a.c. a avut loc la Palatul Parlamentului una dintre cele mai 
uluitoare mascarade de pe scena politică românească a ultimului sfert de secol: o alianţă 
politică încheiată între un fost membru al CC al UTC ‒ Mihai Răzvan Ungureanu ‒ şi unul 
dintre cei mai mari traseişti politici ai României ‒ Aurelian Pavelescu ‒, care şi-au dat 
mâna pentru "unificarea dreptei" româneşti. 

Conform spuselor domnului Ungureanu, Alianţa Dreptate şi Adevăr va funcţiona 
pe următoarele coordonate: construcţie, onestitate, morală creştină, viitor bun, 
respect faţă de toţi cetăţenii României. Nu putem aprecia valoarea de adevăr a 
acestor spuse în ceea ce îl priveşte pe domnul Ungureanu, care le-a iterat la conferinţa 
de presă de după semnarea protocolului. Însă putem atrage atenţia electoratului de 
dreapta din România asupra unor aspecte ‒ verificate şi verificabile ‒ privitoare la 
"liderul" care pretinde că reprezintă PNŢCD, co-preşedintele Alianţei DA, domnul 
Aurelian Pavelescu. Pe scurt: 

1. Construcţiile pe "termen lung" ale domnului Pavelescu nu depăşesc 
durata a 2-3, maximum 4 ani. Acesta a fost membru PNL între 1990 şi 1992, apoi:  
membru în Partidul Dreapta Naţională (1994-1996), Partidul Democrat (2004-2005), 
Partidul Iniţiativa Naţională (2005-2006), Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat 
(2006-2008), din nou membru PNL în 2008, în acelaşi an revenind în PNŢCD. În cadrul 
PNŢCD împiedică până azi funcţionarea normală, democratică a partidului, asumându-şi 
rolul de "preşedinte" în condiţii nestatutare, fără sprijinul majorităţii membrilor, ba chiar 
împotriva voinţei lor: marea masă a ţărăniştilor, alături de seniorii partidului, foştii deţinuţi 
politici,  membrii de onoare ai acestuia, în frunte cu Preşedintele de Onoare al PNŢCD, 
domnul Ion Diaconescu, s-au opus pe toate căile imposturii reprezentate de aripa Miluţ-
Pavelescu, alăturându-se aripii Sârbu-Ciorbea, care şi-a asumat în mod onest  păstrarea 
şi transmiterea valorilor şi principiilor PNŢCD.   

2. În ceea ce priveşte onestitatea, dar şi morala creştină a domnului 
Pavelescu, avem puternice motive de îndoială: 

 Domnul Pavelescu a continuat murdarul proces penal iniţiat de Marian Petre 
Miluţ împotriva unor membri participanţi la congresul care l-a demis pe acesta din 
urmă, atacând pe toate căile decizia de neurmărire penală care a fost dată de două 
ori în acest proces;  

 Domnul Pavelescu şi-a încălcat cuvântul dat, întărit de propria semnătură, 
prin care se angaja să respecte Acordul de Unificare a PNŢCD printr-un congres 
comun al celor două aripi, în 2011; 

 Domnul Pavelescu a încercat să înstrăineze şi / sau să folosească în mod 
necorespunzător patrimoniul PNŢCD, prin hotărâri abuzive, nestatutare ‒ manevră 
demascată chiar de membri din propria "tabără". 

3. "Viitorul bun" şi "respectul faţă de cetăţenii României" nu pot începe 
alături de un "lider" care nu îşi respectă propriii membri de partid, precum domnul 
Aurelian Pavelescu.  Acesta se face vinovat de nenumărate abuzuri, precum şi de 
abateri grave de la principiile şi valorile partidului istoric pe care pretinde că îl reprezintă, 
astfel: 

 De când a  preluat în mod abuziv puterea în PNŢCD, a procedat ‒ şi 
procedează în continuare ‒ la demiteri arbitrare ale membrilor de bună-credinţă, care 
nu aderă la stilul dictatorial în care Pavelescu îşi exercită conducerea în partid; de 



asemenea, efectuează cooptări  nestatutare în conducerea PNŢCD ale unor acoliţi 
care îi fac jocurile şi îi aprobă hotărârile luate pe ascuns, nesupuse dezbaterii şi 
votului; astfel iau naştere majoritatea acordurilor, protocoalelor şi înţelegerilor 
pe care domnul Pavelescu le semnează în numele partidului; 

 După îndepărtarea membrilor vechi, păstrători ai tradiţiei partidului, a făcut 
loc pe listele de candidaţi ai PNŢCD la alegerile parlamentare unor persoane din 
afara partidului (din Noua Republică şi PDL), care au devenit membri PNŢCD ad-hoc; 

  În vreme ce se declară adept al monarhiei, îşi declară deschis simpatia şi 
dorinţa de a colabora cu Traian Băsescu, cel care, nu cu mult timp în urmă, i-a 
adresat grave jigniri Majestăţii Sale Regelui Mihai ‒ o palmă ce a căzut cu atât mai 
greu pe obrazul ţărăniştilor adevăraţi, cu cât a fost, iată, dublată de acest domn care 
pretinde că îi reprezintă, Aurelian Pavelescu. Mai mult decât atât, acesta vede în 
actualul preşedinte al ţării "cel mai important lider al dreptei româneşti", uitând, 
precum se vede, îndelungata istorie legată de Internaţionala Socialistă a partidului "de 
dreapta" condus de Traian Băsescu, precum şi antipatia adevăraţilor ţărănişti faţă de 
acest personaj politic ce a înlesnit drumul spre pieire al PNŢCD ‒ adevăratul 
reprezentant al dreptei româneşti. 

Toate cele enumerate aici pe scurt sunt doar câteva aspecte dintr-o foarte lungă 
listă a activităţilor şi acţiunilor neprincipiale, nestatutare, nedrepte şi nedemocratice ale 
domnului Pavelescu în cadrul PNŢCD, în urma cărora orice reală activitate pe scena 
politică a partidului a rămas blocată vreme de peste 4 ani.  

Având în vedere cele de mai sus, reiterăm şi astăzi: Aurelian Pavelescu NU 
reprezintă PNŢCD! Acesta este Adevărul, iar electoratul de dreapta, trebuie să îl ştie: 
domnul Pavelescu este un preşedinte numit de o instanţă judecătorească ce nu a ţinut 
seama de Dreptate, neluând în considerare voinţa membrilor PNŢCD. Calitatea de 
preşedinte de jure nu îl va face însă niciodată pe domnul Pavelescu preşedinte de facto: 
domnia sa este falsul preşedinte al unui fals PNŢCD, şi va continua să fie astfel până la 
desfăşurarea unor alegeri cu adevărat libere în cadrul acestui partid istoric.  

Îl invităm, prin urmare, pe domnul Pavelescu  să ţină seama de propriile cuvinte, 
rostite sâmbăta trecută, în cadrul conferinţei de presă ce a succedat semnării protocolului 
noii alianţe: "PNŢCD  este o instituţie naţională care trebuie să fie respectată". În 
semn de respect pentru această instituţie, îl invităm să apeleze la resursele de onoare de 
care sperăm că mai dispune şi să-şi depună mandatul de "preşedinte" al PNŢCD, 
câştigat prin tertipuri avocăţeşti într-o instanţă judecătorească. Să lase astfel Dreptatea 
şi Adevărul să iasă la lumină în acest partid istoric, unicul partid ce s-ar putea constitui, 
din nou, în adevăratul reprezentant al dreptei româneşti, fără compromisuri şi fără alianţe 
de conjunctură. Cu o condiţie primordială însă: să fie eliberat din ghearele dictatoriale ale 
actualului său "preşedinte". 

Electoratul român de dreapta va trebui să-şi ia deciziile în cunoştinţă de cauză. 
Considerăm că este de datoria noastră, ca membri PNŢCD, să tragem acest semnal 
public de alarmă în ceea ce îl priveşte pe co-preşedintele "ţărănist" al Alianţei DA: având 
în vedere istoria sa politică, Aurelian Pavelescu este susceptibil de a perpetua practicile 
nedrepte şi nedemocratice cu care s-a obişnuit în PNŢCD şi de a distorsiona adevărul, 
aşa cum adeseori o face ‒ cu un rar talent, demn de o cauză mai bună. Cu alte cuvinte, 
Aurelian Pavelescu este mult prea departe de Dreptate şi de Adevăr,  ca să se 
erijeze în apărător şi susţinător al acestora. 

Grupul de Rezistenţă din PNŢCD 

Bucureşti, 18 martie 2013 


