
Ariton despre Cindrea: \&quot;Este incapabil sa isi accepte infrangerile\&quot;
intr-o declaratie politica, senatorul de Sibiu Ion Ariton, ministru al Economiei, Comertului si Mediului de
Afaceri, spune despre liderul social-democrat de la Sibiu, Ioan Cindrea, ca este "incapabil sa-si accepte
infrangerile care l-au consacrat pe scena politica sibiana si sa-si recunoasca limitele politice". Ariton il
acuza pe Ioan Cindrea spunand despre acesta ca "alege sa arunce cu noroi spre adversari si sa ii acuze de
practici incorecte". 
  
  "Pe de alta parte, nu ma surprinde deloc faptul ca domnul Cindrea vorbeste despre fraude electorale. Ştim
cu totii experienta vasta pe care o are in domeniu. Vreau sa ii reamintesc ca in 2008 PSD si PNLau
anulat, la Consiliul Judetean Sibiu,voturile a peste 10.500 de alegatori, doar pentru ca PDL avea
candidatii cei mai bine plasati. Oricum, sibienii le-au aratat, dupa aceea, ca stiu sa voteze si ca nu accepta
sa fie desconsiderati de niste politicieni socialisti. La toate alegerile de pana atunci nu au fost mai mult de
1.500 de voturi anulate si este normal ca oamenii s-au simtit jigniti, pentru ca cineva le-a desconsiderat
voturile. Sper ca isi aminteste si Celebrul Club `75 de la Sibiu, si din tara, plus Asociatia pentru Dialog
Comunitar de la Sibiu, care mai provoaca si acum cosmaruri pentru membrii cotizanti. Şi sunt convins ca
nimeni nu poate uita ca in 2000-2004 in judetul Sibiu numai trei primari nu au imbracat camasa rosie a
socialistilor in urma santajului puterii. Probabil in aceeasi perioada s-au format si ziaristii care astazi nu
vad ca senatorul Catalin Voicu a fost asteptat cu bratele deschise inbancile grupului senatorial PSD", a
spus Ion Ariton in comunicatul de presa.
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