Tinerii politicieni trebuie sa dea
din coate sa se afirme

„În general, sunt o persoană optimistă și mă feresc să construiesc scenarii, care au
o finalitate negativă. De aceea, sper din tot sufletul ca Ion Nicolae să nu fie
vinovat, pentru că altfel voi avea o mare dezamăgire” a spus președintele TNL
Reporter: De puțin timp, în PNL, a început campania internă pentru funcțiile de
consilieri județeni și municipali? Ce tineri au fost propuși? Dumneavoastră pe ce
liste vă găsiți?
Bogdan Pistol: În Partidul Național Liberal există procedura autopropunerii, iar la
Consiliul Județean, s-au autopropus 4 tineri: Mihai Mihalache, Viorel Dumitrache,
Bogdan Tudor și Bogdan Pistol. La Consiliul Municipal, campania a început puțin mai
târziu, dar, s-au făcut și acolo înscrieri. I-aș aminti aici, pe Bogdan Badea și
Adrian Pandurașu.
Rep: În general, vă este teamă, să vă aruncați într-o luptă pentru o funcție
importantă? Mă gândesc aici la cea de parlamentar, primar ?
B.P : Nu, sigur că nu. Dar campania pentru funcția de deputat își trage seva din cea
pentru consilieri județeni. Cei care se vor situa pe primele locuri, vor fi și
viitori candidați pentru alegerile parlamentare.
Rep: În ultima perioadă , s-au auzit foarte puține lucruri despre acțiunile și
proiectele politice ale TNL Vâlcea, organizație, pe care, de altfel, o conduceți. Se

datorează cumva asta, evidentelor frământări din sânul PNL?
B.P: Cred să se datorează, mai degrabă, unei schimbări de optică din cadrul
partidului. Am avut, în special, campanii orientate pe promovarea politicii
guvernamentale în județ, iar faptul că zece comune au fost acoperite de tinerii
liberali cu pliante, referitoare la programul politic al PNL-ului, este o dovadă că
lucrurile încep să se miște.
Rep: Din punct de vedere politic, vă situați, în „aripa Emilian Frâncu”, adică
alături de Ion Nicolae și Valentin Haralambiade. Având în vedere, că în ziarul
„Vocea Vâlcii” au apărut informații referitoare la mita de 30 de milioane de lei
vechi pe care a luat-o consilierul local, Ion Nicolae, avem suficiente motive să ne
îndoim de moralitatea acestuia. Vă gândiți, să vă reorientați, pleonastic vorbind,
că tre aripa „mai morală” din PNL?
B.P: Vă răspund, la întrebarea dumneavoastră, cu o listă de nume care fac parte din
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Bogdan Tudor, Bogdan Pistol, Petre Ungureanu, împreună, desigur, cu cei enumerați de
dvs. Deci, ei sunt în „aripa” în care mă aflu eu
Rep: Aminteați un nume: Bogdan Tudor. Cu ceva timp în urmă, l-ați adus, în calitatea
dvs. de președinte al TNL Vâlcea”š în vizorul opiniei publice, pe acest tânăr,
despre care spuneați că este un politician de viitor, un bun avocat… Nu prea l-am
mai văzut în ultimul timp Nu mai face politică la vedere sau s-a dat la „fund” să
facă afaceri?
B.P: Nu, a răspuns așa, la o solicitare a mea, aceea de a separa obligațiile pe care
le are ca și președinte al Asociației Proprietarilor de Păduri din România de
activitatea politică . Practic, Bogdan Tudor își îndeplinește misiunea de a conduce
obștile de moșneni și încearcă , pe cât posibil, să nu implice partidul în această
activitate.
Rep: În ce Barou este înscris Bogdan Tudor?
B.P: În Baroul București. Așa spune Dar, sigur, se poate verifica
Rep: Nu aveți informații certe referitoare la acest aspect, nu?
B.P: Nu, sigur, dar se poate afla.
Rep: În cadrul unei conferințe, ați afirmat că Ion Nicolae v-a prezentat probe, care
v-au făcut să-l credeți că este nevinovat. In cazul în care se va dovedi că a luat
mită, ce declarație ați pregătit pentru presă?
B.P: În general, sunt o persoană optimistă și mă feresc să construiesc scenarii,
care au o finalitate negativă. De aceea, sper din tot sufletul ca Ion Nicolae să nu
fie vinovat, pentru că altfel voi avea o mare dezamăgire.
Rep: Vă temeți pentru viitorul politic al PNL-ului?
B:P: Există, anumite aspecte care mă fac optimist, și de asemenea, unele care sunt
tot mai alarmante și care mă îngrijorează pe zi ce trece
Rep: La ce vă referiți când spuneți „aspecte alarmante?
B:P: Faptul că acum la nivel central și local, sunt atacați, în genere, membrii ai
PNL și acele articole, se referă, în general, la două-trei persoane, mă face să
cred, că avem problemă, pe care trebuie să ne-o rezolvăm, pentru ca să rămânem în

continuare apărătorii cinstei și ai onoarei, în România. Chiar dumneavoastră,
spuneați într-un editorial, că de 16 ani, încoace nu s-a scris despre nici un
liberal că ar fi luat mită. Asta înseamnă că am avut 16 de istorie post-decembristă,
cu rezultate bune, din acest punct de vedere, și sper să continuăm pe linia asta. Eu
m-am înscris în acest partid, tocmai din acest punct de vedere: 16 ani de politică
liberală nepătată.
Rep: Vă bucurați, nu mai este nici un secret, de sprijinul lui Emilian Frâncu, în
PNL. Dacă interesul politic v-ar cere-o ați renunța la el?
B:P: Nu sunt eu în măsură să mă pronunț cu privire la acest aspect. Nu am că zut
pradă acestui sentiment de ocrotire și voi face tot posibilul să fiu alături de
oameni în teritoriu, să le rezolv problemele, astfel încât să-mi capăt girul de care
am nevoie.
Rep: Se spune că sunteți un politician prea puțin matur? Așa e?
B.P: Este clar, sunt în faza incipientă a carierei unui om politic, dar am o
conjunctură favorabilă și câteva calități care mă recomandă. Dar, pot să sper că
cetățenii trec peste dezavantajul vârstei mele și reușesc să vadă, în mine
potențialul

politic, de care zic eu, dau dovadă.

Rep: Seniorii liberali ajută suficient la promovarea tinerilor?
B:P: Cred că am depășit această fază în politic și acum este de datoria tinerilor să
se promoveze singuri. Fiecare încearcă să-și consolideze cu muncă și trudă poziția
pe care a dobândit-o și atunci este destul de dificil să crezi că poate cineva să-și
lase locul.
Rep: Da, dar tinerii au nevoie de sprijin, în activitatea politică
B:P: Nu, nu cred. Mai degrabă, sunt de părere că , partidele, în general, găsesc
tineri de care se folosesc pentru a câștiga în imagine.
Rep: Sunteți de acord cu practica lui Emilian Frâncu, aceea de a da lecții media, la
fiecare conferință de presă?
B:P: Emilian Frâncu este un om de presă și atunci pentru că duce dorul meseriei pe
care a îmbrățișat-o, exagerează câteodată când le ține morală ziariștilor.

