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Scrisoare deschisă: de ce am ales să-l susținem ca organizație pe domnul 
Nicuşor Dan pentru poziţia de Primar General al Capitalei 

 
Centrul Român de Politici Europene a decis susținerea publică a domnului Nicuşor Dan 

pentru poziţia de Primar General al Capitalei. Vrem să-l susţinem pe Nicuşor Dan nu doar 
individual ca persoane ci ca organizaţie. Prin aceasta dorim să creăm un precedent pentru ca şi alte 
organizaţii să vină alături de Nicuşor Dan şi să-l susţină public, deschis, transparent. 

 
CRPE militează activ pentru o Românie matură pe plan european. Europenizarea este 

obiectivul nostru fundamental. Dar nu poți avea o țară europeană cu o capitală ne-europeană. Ca 
cetățeni ai Bucureștiului simțim nevoia unei schimbări de perspectivă. Candidații propuși de 
partidele mari nu fac decât să intre în competiție cu proiecte pentru un București pe care l-ar fi 
construit și Nicolae Ceaușescu. Proiecte mamut de infrastructură propuse pentru nu se știe cine, 
ignorare aproape completă a nevoilor unui orășean modern: spații verzi, strategie de dezvoltare 
axată pe transportul public, spații pietonale. Bucureștiul este un oraș al mașinilor, iar partidele 
mari nu fac decât să agraveze problema prin strategiile propuse. Bucureștiul este un oraș agresiv, 
iar partidele mari nu fac decât să ni-l propună și mai agresiv, și mai bezmetic, și mai agitat. 
Bucureștiul are nevoie de un primar care să propună soluții curajoase, moderne și aliniate 
ultimelor tendințe ale urbanismului modern. Primarul Sorin Oprescu și Silviu Prigoană sunt 
socializați într-un București desprins din filmele de propagandă comuniste: blocuri, mașini, 
macarale care râd în soare și oameni ai muncii care îi adulează pe ei, activiștii de bine. Nu e 
neapărat vina lor, așa cu fost educați. Dar e vina lor că s-au oprit din citit prea devreme. Lumea s-a 
schimbat, politicile urbanistice au trecut prin niște revoluții în ultimii 40 de ani, iar orașele mari 
europene merg în alte direcții decât o făceau în anii 1970. Bucureștiul nu a suferit această 
schimbare de direcție. Pentru că e condus de oamenii trecutului, cu ideile trecutului. Nicușor Dan 
este din altă specie. Este primarul viitorului București. Orașul conectat la Europa. 

 
Știm că este greu. Știm că vă veți spune: dar care sunt șansele? Vă îndemnăm însă să 

gândiți nu util pe termen scurt, ci util cu adevărat: nu e nici o diferență între PDL-Prigoană și USL-
Oprescu în termeni de politici urbanistice. Nu e nimic de pierdut. Doar de câștigat – măcar 
sentimentul că suntem mulți cei care ne dorim un altfel de oraș. Și acest sentiment ne va aduna 
împreună – pentru acum și pentru data viitoare. Nicușor Dan reprezintă cel mai bine acest 
sentiment.  

 
Este un om care a dovedit dezinteresat că îi pasă de București. În timp ce alții se străduiau 

să-l distrugă, el se străduia să-i oprească. În timp ce alții vin cu rețele de afaceri care căpușează 
lucrările și serviciile publice, pe timpul său și cu banii săi Nicușor Dan a oprit deja ilegalități și 
abuzuri comise de autorități. A condus cea mai de succes organizație guvernamentală pentru 
politici locale – Salvați Bucureștiul. Merită sprijinul nostru.  

Acesta nu este un pas spre politică. CRPE rămâne o organizație non-politică. Ca și Nicușor 
Dan. Susținând un independent cu viziune modernă și merite personale atestate, CRPE este 
coerent cu propria misiune. Nu suntem implicați în politicile urbanistice locale, dar ne putem 
spune opinia. Pentru că suntem și bucureșteni.  
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