26 martie 2007,
Scrisoare deschisă adresată de vicepreşedintele PNL Crin Antonescu liderului PD Emil Boc

"Domnule preşedinte Emil Boc,
Partidul Naţional Liberal vă solicită public să vă raliaţi deciziei de retragere a trupelor româneşti
din Irak, anunţată de prim-ministrul României, dl. Călin Popescu-Tăriceanu.
Din punct de vedere al succesului misiunii pe care România şi-a asumat-o în Irak, aveţi toate
motivele pentru a vă alătura acestui demers. De patru ani, soldaţii noştri se află în Irak, luptând
cu onoare şi cu spirit de sacrificiu pentru naţiunea noastră şi pentru valorile lumii libere. Soldaţii
noştrii şi-au făcut datoria în Irak: au contribuit, alături de trupele coaliţiei multinaţionale, la
înlăturarea dictaturii şi la instaurarea democraţiei. Un soldat care şi-a îndeplinit datoria trebuie să
se întoarcă acasă, la familia lui, şi este de datoria noastră să îi aducem pe soldaţii noştri acasă.
Din punct de vedere vedere al îndatoririlor internaţionale ale României, nu există nici un motiv
pentru care să respingeţi decizia premierului Călin Popescu-Tăriceanu. România şi-a dus la
îndeplinire toate obligaţiile asumate de ţara noastră în faţa aliaţilor americani şi europeni. Mai
mult, SUA, Marea Britanie sau Danemarca îşi pun din ce în ce mai serios problema stabilirii unui
calendar al retragerii. Marea Britanie şi Danemarca deja au schiţat un astfel de calendar. Dacă la
Washington, Londra sau Copenhaga se discută şi planifică retragerea trupelor, nu vedem
raţiunile pentru care la Bucureşti subiectul ar trebui evitat şi amânat permanent.
Atunci când vorbiţi despre Partidul Democrat, faceţi, în permanenţă, referire la sprijinul de care
partidul se bucură în rândul opiniei publice. Vorbiţi despre faptul că Partidul Democrat ascultă
mereu vocea poporului. Aveţi acum ocazia să ascultaţi vocea poporului şi să vă conformaţi
cerinţelor acestuia. Majoritatea zdrobitoare a românilor doreşte retragerea trupelor din Irak şi
este obligaţia noastră, ca oameni politici, să ne conformăm acestei dorinţe prin acte politice
concrete.
Răspunsul pe care l-aţi dat astăzi la Consiliul Naţional al Alianţei a fost un „nu” politicos. Ca de
obicei, când ridicăm această problemă, dumneavoastră solicitaţi o amânare de o săptămână
pentru a vă preciza poziţia pe acest subiect. Niciodată, însă, acea săptămână de care vorbiţi nu se
încheie cu un punct de vedere exprimat de Partidul Democrat.
Ca parteneri de alianţă politică şi de guvernare, vă atragem atenţia că acest comportament nu mai
poate fi tolerat. Este timpul să vă decideţi dacă veţi sprijini politic această decizie, sau nu. Este
timpul să daţi măsura ataşamentului dumneavoastră faţă de principiul soliodarităţii
guvernamentale, fără de care o guvernare coerentă, eficientă şi onestă este de neconceput.
Este timpul ca PD să înceteze cu ultimatumurile abstracte, referitoare la rămânerea la guvernare.
Rămânerea PD la guvernare depinde numai de sprijinul politic concret pe care îl manifestă faţă
de proiectele promovate de Guvern".

