
Domnului Liviu DRAGNEA – pre edinte interimar al PSDș
Membrilor Comitetului Executiv Na ionalț

Stima i colegi,ț

Partidul Social Democrat parcurge o perioadă nefiresc de agitată ale cărei consecin e nu pot fiț
benefice. Demisiile pre edintelui PSD i pre edintelui executiv au impus organizarea unuiș ș ș
Congres i a alegerilor pentru func iile de conducere încă în acest an. De bună credin ă iș ț ț ș
sinceră  inten ie  am dorit  să  mă  implic  i  mi-am asumat  responsabilitatea  realizării  unuiț ș
proiect  politic  i  a  coagulării  unei  echipe  care  să  traseze  obiectivele  partidului  pentruș
perioada  următoare  i  care  să  răspundă  preocupărilor  legitime  ale  membrilor  de  partid.ș
Asumarea unui asemenea proiect impune i responsabilitatea aplicării acestuia, motiv pentruș
care mi-am anun at public candidatura la func ia de pre edinte al Partidului Social Democrat.ț ț ș

Ceea ce se întâmplă, însă, în aceste zile,  este îngrijorător i  poate afecta pe termen lungș
întregul  demers  politic  al  partidului,  subminându-i  credibilitatea  i  respectabilitateaș
construite, cu atâtea eforturi, în peste 25 de ani.

Organizarea Congresului i a alegerilor pentru func iile de conducere la nivel na ional esteș ț ț
profund viciată, nestatutară i confuză. Astfel, într-un mod netransparent, se inventează, oș
procedură cu totul nouă, necunoscută i nefamiliară membrilor de partid chema i să voteze,ș ț
peste doar trei săptămâni, candida i ale căror proiecte politice nu au cum să le cunoască iț ș
evalueze obiectiv. S-au introdus restric ii nestatutare de candidatură, ceea ce denotă, nu doarț
o lipsă de legalitate,  ci,  mult  mai grav, o nefirească suspiciune cu privire  la  seriozitatea,
discernământul i spiritul analitic al propriilor colegi de partid. În paralel cu procedurile deș
înscriere  a  candidaturilor  i  de  ob inere  a  sus inerii  acestora  sunt  încă  în  desfă urareș ț ț ș
conferin e  jude ene  (unele  se  vor  ine  după  încheierea  acestor  proceduri!),  în  vreme  ceț ț ț
majoritatea acestora s-au inut deja, fără ca să se cunoască data alegerilor ori a Congresului,ț
condi iile de participare, proiectele ce sunt supuse dezbaterii i competi iei.ț ș ț

Nu  este  de  mirare,  în  asemenea  condi ii,  faptul  că  sunt  organiza ii  jude ene  care,  prinț ț ț
comitetele executive, î i exprimă sus inerea pentru un candidat care nu a făcut o asemeneaș ț
solicitare i fără a-i vedea proiectul politic, nefiind încă înscris în cursă. Este regretabil iș ș
dăunător că un vicepre edinte al partidului î i anun ă intrarea în competi ia pentru func ia deș ș ț ț ț
pre edinte al PSD cu motiva ia, exclusivă, a dosarelor penale ale pre edintelui interimar iș ț ș ș
premierului  în  exerci iu,  rostind,  practic,  în  sediul  PSD,  sinteza  mo iunii  de  cenzurăț ț
formulată de adversarii politici. Acela i candidat, la interval de o zi, î i anun ă retragerea dinș ș ț
cursă,  intrând  în  echipa  pre edintelui  interimar,  a  cărui  condamnare  penală  o  reamintiseș
public. Toate acestea fără o reac ie serioasă i coerentă în fa a unui evident prejudiciu deț ș ț
imagine pentru partid.

În aceste condi ii, alegerile interne, fără transparen ă, corectitudine i egalitate de arme, suntț ț ș
profund viciate, lipsite de credibilitate i generatoare de mari deservicii aduse partidului.ș
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La sugestia  multor  membrii  de partid  i  cu sprijinul  unor colegi,  am creionat un proiectș
politic  –  „PSD  –  Puternic  i  pregătit,  pentru  Româniaș ”.  Pornind  de  la  preocupările
legitime ale membrilor, preluate chiar de la baza partidului, acest proiect reprezintă viziunea
unei echipe, obiectivele asumate i ansamblul de răspunsuri pe care PSD îl prezintă atât înș
interior, membrilor săi, cât i în exterior, simpatizan ilor i sus inătorilor. Inten ia onestă aș ț ș ț ț
fost aceea de pune la dispozi ia colegilor de partid, inclusiv actualei conduceri, spre dezbatereț
i aprofundare acestei idei, această viziune. Am sperat că poate face obiectul unei competi iiș ț

oneste, deschise, transparente, în care respectul pentru fiecare dintre colegi i pentru PSD săș
oblige la asumarea i explicarea fiecărei op iuni exprimate în cuprinsul proiectului.ș ț

În actuala organizare, o asemenea competi ie nu există. Transparen a, onestitatea, egalitateaț ț
armelor lipsesc în mod regretabil, fiind înlocuite cu reguli nestatutare, aranjamente  dubioase
i o nefiresc de agresivă adversitate între colegi. O conducere aleasă în aceste circumstan e vaș ț

avea un grad sporit de autoritate. Dar va fi lipsită de credibilitate i legitimitate. În eleg, dinș ț
toate acestea, că, de fapt, candidatura mea, i doar aceasta, este cea care a deranjat, care aș
produs tulburarea aranjamentelor care ar fi rezolvat rapid împăr irea func iilor deja negociate.ț ț
E firesc.  Eu nu am ce  căuta  în  asemenea  manevre.  Interesul  meu este  public  i  legitimș
asumat. Sunt membru al acestui partid încă de la înfiin area sa i locul meu este alături deț ș
colegi, de simpli membri de partid. Pentru mine, competi ia internă este una între colegi i areț ș
ca unică ra iune interesul legitim al partidului nostruț

Fac  apel  la  pre edintele  interimar  al  PSD i  la  membrii  Comitetului  Executiv  Na ional.ș ș ț
Opri i  întreaga  procedură  a  alegerilor  i  readuce i  competi ia  internă  în  limiteleț ș ț ț
statutare, ale respectului i încrederii între colegiș . Nu poate exista credibilitate i nu vaș
exista legitimitate pentru o conducere aleasă în condi iile fixate. ț Cei al căror vot se cere nu
au putut vedea ofertele politice ideile i viziunile candida ilor, nu au putut cântări, înș ț
mod onest i  transparent, argumentele i  contra-argumentele fiecăruiaș ș .  Mai este încă
timp. Că se va merge pe această discutabilă formulă de vot, că se va reveni la procedura,
niciodată contestată, a alegerii func iilor în Congres, rămâne de stabilit, dar ț alegerile trebuie
să se desfă oare transparent, statutar i în condi ii de egalitateș ș ț . Altfel, simplele declara iiț
de inten ie rămân goale de con inut, sunt necredibile i produc mari deservicii pentru PSD.ț ț ș

Dacă pre ul pentru revenirea la normalitate i corectitudine depinde de mine, ț ș sunt hotărât iș
anun  public că nu voi mai candida, de această dată, pentru niciuna dintre func iile deț ț
conducere.  Voi  pune,  fără  preten ii,  la  dispozi ia  colegilor, ideile  la  care  am lucrat,ț ț
propunerile i proiectul politic pe care a  fi vrut să-mi bazez candidaturaș ș .

Pentru mine, respectul fa ă de colegii de partid i fa ă de interesul legitim al PSD reprezintă oț ș ț
chestiune nenegociabilă i  care prevalează în fa a oricărei ambi ii  personale.  Toate acesteș ț ț
lucruri vreau să le spun direct i să le argumentez în fa a Comitetului Executiv Na ional.ș ț ț
Respectând Statutul PSD, mă voi prezenta în fa a membrilor acestui for la proxima saț
reuniune i cred că demersul meu va fi analizat cu bună-credin ă i responsabilitateș ț ș .

Cu prietenie i considera ie,ș ț

erban NICOLAEȘ

membru PSD
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