Paste. Intre politica si credinta

„PD-L tine cu tine de Paste " si „Un zambet de Pasti " sunt doar doua din actiunile organizate de partidele
politice in preajma sarbatorilor. Electoratul va judeca daca ele sunt facute din credinta politica sau
religioasa.
„Componenta de responsabilitate sociala a fost dintotdeauna o preocupare prioritara pentru Partidul
Democrat-Liberal Sibiu ", sustin democrat-liberalii intr-un comunicat de presa. Organizatia de tineret a
PD-L a demarat o campanie prin care incearca sa ajute cat mai multe familii nevoiase din municipiu.
„Sibienii sunt asteptati zilnic la sediul PD-L Sibiu de pe Str. Nicolae Balcescu, Nr. 34, unde isi pot lasa
povestile lor de familie, iar pe data de 16 aprilie 2009 vor afla daca sunt printre cei care pleaca acasa cu
un miel sau cu unul dintre celelalte cadouri surpriza pregatite de OTD-L ", se arata in comunicat.
Campania lor se numeste „PD-L Ţine cu tine de Paste ".
Tinerii liberali au organizat si ei o actiune cu ocazia apropierii Sarbatorilor Pascale: actiunea „Un zambet
de Pasti ". in cadrul acesteia, tinerii din organizatia PNL Sibiu au participat la serbarea pe care copiii
Centrului de Plasament nr. 3 au organizat-o cu ocazia apropierii invinerii Domnului. La finalul serbarii
celor mici, tinerii liberali au oferit copiilor fructe, dulciuri si carti. „Cadourile copiilor au fost cumparate
din bonurile pe care le-au primit saptamana trecuta, in cadrul actiunii de donare de sange. De asemenea,
viceprimarul Virgil Popa si membrul PNL, Otilia Man, au sprijinit tinerii liberali in aceasta actiune ", a
declarat presedinta TDL, Iulia Basaraba.
Deputatul Gheorghe Roman a impartit si el cadouri copiilor de la gradinita nr. 5 din Medias. La actiune
au participat candidata PD-L la alegerile europarlamentare, Elisabeta Ghidiu si presedinta organizatiei de
tineret, Alexandra Fodor. „Ma bucur ca i-am cunoscut pe acesti pitici grozavi si sper ca si anul viitor,
daca sunt cuminti, sa primeasca daruri frumoase ", a declarat deputatul Gheorghe Roman.
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