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Peste 600 de membri ai organizatiei PNL
Bucuresti, scrisoare pentru Rares Bogdan
Peste 600 de membri ai PNL Bucuresti, din toate forurile statutare ale
partidului, ii trimit o scrisoare deschisa europarlamentarului Rares Bogdan
prin care ii cer sa preia conducerea PNL Bucuresti. Presedintele PNL
Bucuresti este ales de catre Comitetul de Coordonare, care are peste 1000 de
membri, iar faptul ca peste 600 au semnat deja aceasta scrisoare echivaleaza
cu o ”incoronare” a lui Rares Bogdan, relateaza stiripesurse.ro.
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CONSULTATI AICI LISTA DE SEMNATURI
”Domnule Rares Bogdan,
Vrem sa continuam impreuna!
Vrem sa continuam impreuna munca inceputa acum cateva luni, o munca dificila, solicitanta, dar
extrem de valoroasa prin rezultatul ei si prin impactul asupra societatii romanesti.
Citeste si:VIDEO REVOLTATOR: fetita de 8 ani, ridicata cu FORTA de politie. Suspiciuni ca ar fi
data in SUA pentru trafic de organe
Vrem sa continuam impreuna munca organizatiei PNL Bucuresti, care a adus cel mai mare

numar de voturi pe care partidul nostru l-a obtinut in ultimele cicluri electorale in Capitala. Avem
obligatia de a duce la bun sfarsit angajamentele pe care ni le-am asumat, ca echipa, in fata
bucurestenilor.
De aceea am decis sa va scriem aceste randuri. Va rugam sa primiti acest mesaj nu din partea
unor oameni politici, ci din partea a peste 2500 de ani de vechime cumulata in Partidul National
Liberal.
Desi vechimea in partid nu este singura virtute de la care ne revendicam, suntem siguri ca ea
constituie o garantie a consecventei, unitatii, devotamentului si spiritului de echipa ce au
guvernat si guverneaza activitatea noastra.
Suntem suma credintelor noastre, a experientelor si muncii fiecaruia, iar asta da cu adevarat
putere unui partid si unei echipe. si da, la PNL Bucuresti suntem cu adevarat o echipa!
Sunt ani de munca impreuna, ani de lupte politice, ani in care s-au schimbat presedinti de partid,
s-au schimbat conduceri locale, s-au facut si desfacut aliante, dar sunt ani in care noi am ramas
fideli ideii de a contribui la dezvoltarea Romaniei, in spiritul principiilor si valorilor pe care le-am
mostenit de la ilustrii nostri fondatori.
Pentru toate acestea va scriem!
Va incredintam, Domnule Rares Bogdan, sperantele si idealurile noastre, de a continua
impreuna. Punem alaturi de dumneavoastra vechimea, experientia si priceperea de care am dat
dovada in ultimii 30 de ani de democratie romaneasca.
stim ca misiunea pe care va cerem sa ne-o asumam impreuna nu este una usoara. Dar suntem
siguri – iar asta ne insufleteste pe toti – ca avem acelasi obiectiv: acela de a oferi Bucurestiului si
Romaniei o guvernare corecta si responsabila. Iar acest obiectiv ne da curaj si incredere.
Va cerem sa veniti alaturi de noi, sa construim in continuare alternativa autentic liberala pentru
bucuresteni si pentru romani. Am luptat impreuna in campania recent incheiata, ne-ati fost
aproape printre oameni, castigandu-ne astfel adeziunea si increderea in forta echipei pe care am
creat-o.
Bucurestiul s-a bucurat in seara zilei de 26 mai, miile de militanti liberali au simtit ca victoria
nationala este si succesul lor. Desi scorul nostru a reflectat in covarsitoare masura prestatia
nationala, desi mobilizarea noastra organizatorica a fost una fara precedent, desi am depasit
targetul extrem de ambitios impus de conducerea centrala, am aflat rapid ca pentru noi nu e
cazul de felicitari. Am inteles rapid ca trebuie sa fim sanctionati.
Dupa cum stiti, toate conducerile au fost demise. Fara un motiv, fara o discutie, fara o consultare
care nici pana astazi nu a avut loc.
in ciuda celor citite in presa, de multe ori prin ”amabilitatea” colegilor care nu inteleg notiunea de
echipa, am decis sa ramanem uniti, in interiorul PNL. Nu am dezertat pentru ca am ramas
consecventi unui crez: principiile nu se negociaza, lupti pentru ele!
Avem incredere in dumneavoastra si in viitorul nostru comun in organizatia PNL Bucuresti!
De aceea va cerem sa nu ne lasati prada jocurilor de culise, negocierilor si calculelor

generatoare de blaturi si esecuri. Dorim sa continuam lupta cu PSD, asa cum am facut-o in ultimii
3 ani: neabatut si fara compromisuri si vrem sa avem sansa de a castiga alegerile in Bucuresti!
stim ca avem in dumneavoastra un garant al integritatii, de aceea dorim sa fiti liderul organizatiei
PNL Bucuresti!
Avem nevoie de lideri, nu de sefi vremelnici, impusi pe criterii discutabile, oameni care sa
sacrifice intr-o clipa anii nostri de munca. Avem nevoie de conducatori care se impun prin
exemplul personal, nu prin timpul petrecut la usile sediului central, si total absenti in campanie.
stim ca asta va doriti si dumneavoastra! De aceea suntem siguri ca veti prelua conducerea
organizatiei Bucuresti, ca impreuna vom intari echipa noastra, ne vom regrupa si vom continua
lupta cinstita pe care ne-am asumat-o.
Pana la momentul convocarii CC al PNL in fiecare sector si la Bucuresti, vrem sa va dam astfel
public votul nostru si mandatul de a creea cadrul prin care dumneavoastra, impreuna cu noi toti,
sa puneti in valoare si sa angrenati in actiunea politica numerosii oameni buni, profesionisti in
toate domeniile, liberali care muncesc de ani de zile pentru valorile si principiile partidului, alaturi
de noi in campanii, nu altundeva.
Asa sa ne ajute Dumnezeu!
Cu prietenie si incredere,
Sute de membri activi ai PNL, insumand peste 2500 de ani de vechime in partid”, arata membri
PNL Bucuresti.
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