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Sambata, 20 aprilie 2013, au avut loc la Pitesti - Sala Mare a Consiliului Judetean, 
lucrarile Congresului Ordinar al PNTCD. Au fost prezenti delegati dintr-un numar de 41 de 
organizatii judetene si de sector, a fost votata cu o mare majoritate Motiunea condusa de 
presedintele Aurelian Pavelescu: "PNTCD - Partid intr-o guvernare de dreapta in 2016". 
Lucrarile Congresului au inceput la ora 1200 cu prezentarea raportului poltic de catre dl. 
Aurelian Pavelescu, de asemenea s-a prezentat si aprobat raportul financiar al partidului. 
Motiunea a facut o analiza a perioadei dificila pe care partidul a traversat-o, prezentand 
etapele care au condus la succesul intrarii partidului in parlament dupa 12 ani de opozitie 
extraparlamentara, acest salt a fost realizat sub mandatul de Presedinte al dl. Pavelescu 
obtinut la congresul din iulie 2010. Partidul si-a pastrat astfel si statutul de membru cu 
drepturi depline in Partidul Popular European (PPE). 
Totodata, sub acelasi mandat, partidul si-a dublat numarul de consilieri judeteni si 
municipali la nivel national fata de alegerile precedente din 2008. Partidul a iesit din 
izolarea si anonimatul in care a fost aruncat de fostii lideri ai partidului, devenind partener 
in cele 2 aliante importante ale partidelor de centru-dreapta: ARD si Alianta D.A. 
Partidul s-a intinerit si a devenit functional la nivelul intregii tari, presedintele Aurelian 
Pavelescu a pus accentul atat pe pastrarea valorilor identitare ale partidului, cat si pe 
faptul ca partidul trebuie sa devina eficient, prin dobandirea unui numar cat mai mare de 
mandate la viitoarele alegeri astfel incat partidul sa-si mareasca forta pe scena politica. 
Pe motiune au fost alesi: Deputat Ioan Mihaila - Prim-vicepresedinte, Alex Stefanescu - 
Presedinte CNC, Bogdan Nastasie - secretar general iar dintre vicepresedinti enumeram: 
Marius Popovici, Iulian Prunaru, Laurentiu Mandrea, Daniel Veres, Costinel Milescu, 
Gheorghe Mandache, Valentin Moldovan, Cristian Tomulet, Dan Horea, Ioan Buduca, 
Vlad Rosca, Vasile Toader, Gheorghe Chiru, Adrian Orza, Lucian Buica, Lilian Ilie. 
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