
Senatorul PSD Arcas Viorel ii indeamna pe alegatori sa mearga la vot
Senatorul PSD Arcas Viorel spune ca, dupa publicarea rezultatelor ultimului sondaj de opinie care il dau
drept castigator pe Colegiul 2, se asteapta la atacuri murdare din partea contracandidatilor. „Dupa aceste
rezultate, ma astept de la PD-L la absolut orice. PD-L pierde teren la nivelul intregii tari si atunci,
cunoscand stilul lor, ma astept sa faca orice pentru a intoarce votul in favoarea lor. Ma astept sa fiu facut
criminal, mafiot, hot. PD-L este un maestru al atacurilor murdare, al acuzatiilor si al injuriilor. Şi este un
maestru al manipularii. in cazul lor este perfect valabila zicala cu «Hotul striga hotul!» ii rog pe toti
alegatorii sa nu se lase manipulati de PD-L. Cei care nu au incredere ca sunt asa cum sustin ca sunt, sa
vina la partid sa ma cunoasca, sa vorbeasca cu mine fata in fata. Eu mi-am desfasurat campania asa cum
am declarat de la inceput ca voi face: o campanie corecta, cinstita, pe programe ", a declarat senatorul
Arcas Viorel.

 Pe de alta parte, senatorul PSD Arcas Viorel ii indeamna pe alegatori sa mearga la vot. „ii rog pe toti
alegatorii sa iasa la vot. Numai asa putem schimba ceva.  Am nevoie de increderea si votul dvs. pentru a
putea sa-mi continui munca si sa duc mai departe proiectele incepute. Dragi prieteni, votati-i pe cei in
care aveti incredere. ii rog pe alegatori sa analizeze singuri: este de preferat un om care timp de 4 ani si-a
facut datoria in Parlament, a facut amendamente la fiecare proiect de buget si a adus bani pentru
comunitatile din judet sau un parlamentar care, desi a fost ales, timp de 3 ani nu si-a parasit postul caldut
si banos de director general adjunct de la Romgaz si a venit in Parlament doar in ultimul an ? ", a declarat
senatorul PSD Arcas Viorel.
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