
Raluca Turcan: Oamenii vad, stiu si simt cand muncesti cu inima la ei
Raluca Turcan ramane cel mai apreciat candidat din Colegiul 2 Sibiu, asa cum indica toate sondajele
realizate in Sibiu in perioada campaniei electorale. Totodata, deputatul de Sibiu a fost si cel mai activ
candidat in campania desfasurata la nivelul colegiului 2 Sibiu, lucru care pare sa- i fi deranjat foarte tare
pe adversarii ei, care au recurs la atacuri prin distribuirea de ziare cu afirmatii denigratoare. Prin materiale
de informare , emisiuni tv, dar mai ales prin intalnirile directe cu cetatenii, pe strazi, in scari de bloc sau
chiar la usa acestora, Raluca Turcan a dus o campanie pozitiva, a incercat sa prezinte cat mai detaliat
activitatea sa, proiectele din domeniul legislativ, social si ^educational realizate precum si cele pentru
viitor. Deputatul de Sibiu spune ca va ramane acelasi avocat implicat si de buna credinta al interesului
local al Sibiului: "oamenii asteapta ca reprezentantii lor sa stie ce au de facut, nu sa invete in perioada
campaniei, sa aiba autoritate, forta si sa fie deschisi colaborarii, pentru ca proiectele de dezvoltare nu au
culoare politica. De aceea, este important ca de fiecare data interesul public sa primeze in fata orgoliilor
si intereselor de partid. Sibiul nu merita sa fie tarat in vrajba nationala care pare sa fi pus stapanire pe
tara. M-au sunat oameni revoltati ca un contracandidat, fara niciun pic de activitate, s-a pus el in partea de
sus a primei pagini, iar pe mine ma denigreaza in cealalta jumatate. Sa lansezi atacuri murdare in postul
Craciunului si de Sarbatoarea Sfantului Nicolae, mi se pare nu doar necrestinesc si nespecific Sibiului, ci
si o metoda care arata disperarea contracandidatului meu. Este si o vorba - «Numai omul rau la inima
poate vorbi pe altii de rau>s.
  
  de aceea eu cred ca e cineva acolo sus care are grija ca autorii acestei campanii murdare sa isi primeasca
rasplata cuvenita pentru faptele lor. Dumnezeu si sibienii ii vor penaliza pentru acest lucru. Campaniile
negative nu ma sperie, nu am lucruri de care sa imi fie teama, in tot ce am facut am urmarit sa mentin
ridicat standardul impus de sibieni, care nu isi doresc scandal, ci onestitate, proiecte, implicare si decenta.
Fiind femeie, am fost obligata sa muncesc de doua ori mai mult pentru a rezista intr-o lume a barbatilor.
Nimeni nu e perfect, dar eu despre mine stiu ca sunt un om corect, muncitor si mai stiu ca am incercat tot
timpul sa raman un om decent si onest. Pentru duminica imi doresc ca oamenii sa vina la vot, sa imi ajute
Dumnezeu sa trec cu bine peste aceasta campanie si sa ne putem realiza proiectele pentru Sibiu."
  
  
  
  OMUL BUN DUPĂ FAPTE SE CUNOAŞTE.
  
  Singurul candidat pentru Camera Deputatilor, colegiul 2 Sibiu cu o activitate cunoscuta si apreciata.
  
  Onestitate. Implicare. Respect. Competenta. Experienta.
  
  Raluca Turcan
  
  DIN INIMĂ, PENTRU SIBIU!
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