
Teo Trandafir si Liliana Minca - batalie pe ultima suta de metri
104.586 de alegatori inscrisi pe listele electorale permanente de pe raza Colegiului 19 din sectorul 4 au
fost asteptati ieri sa voteze, informeaza Agerpres. Ei au trebuit sa aleaga un nou deputat dupa ce fostul
lider conservator, Daniela Popa, a devenit membru in Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cele doua
candidate pentru postul ramas vacant fiind Teo Trandafir si Liliana Minca. 
  
  Candidatul PDL la Colegiul 19 din Capitala, Teo Trandafir, a votat, la Grupul Şcolar Mircea Vulcanescu
cu gandul la oamenii care asteapta rezolvarea problemelor pe care le au. Teo Trandafir a spus dupa ce si-a
exercitat dreptul la vot, ca entuziasmul echipei care a sustinut-o o va obliga sa nu rateze rezultatul
scrutinului. Teo Trandafir s-a declarat emotionata dupa vot, precizand ca ziua de sambata a fost una "de
cosmar", in care "n-a avut stare", fiica sa Maia incercand fara succes sa o linisteasca. "Am muncit mult in
perioada asta si n-am fost singura. Şi eforturile echipei cu care am lucrat au fost foarte mari si, de fiecare
data cand cineva isi pune atatea sperante in tine si cand vezi cat entuziasm, te obliga", a afirmat Teo
Trandafir. "Daca faci tu de unul singur un lucru poti sa ratezi, dar, atat timp cat sunt atatia oameni
minunati, care mi-au fost alaturi, ma gandesc in fiecare zi la ei", a mai spus candidata PDL. Pentru restul
zilei, Teo Trandafir a precizat ca va merge in sectiile de votare "sa simta pulsul" alegatorilor. Emotiile
mamei au fost impartasite si de Maia, fiica lui Teo Trandafir. Ea a spus ca nu o va deranja daca Teo
Trandafir va ajunge deputat pentru ca "tot mama ei ramane". 
  
  La randul sau, candidatul PSD+PC Liliana Minca a votat duminica ''pentru o viata mai buna'' pentru toti
romanii si pentru ''schimbare" si a facut un apel la toti alegatorii din Colegiul 19 sa iasa la vot. "ii rog pe
toti cetatenii sa se implice si sa iasa din casa la vot pentru a-si exercita acest drept constitutional", a
precizat candidatul Liliana Minca. Ea a adaugat ca, asemenea oricarui candidat, are emotii si a precizat ca
isi lasa "norocul" in puterea lui Dumnezeu. La Sectia de votare Liliana Minca a fost insotita de deputatul
PSD Aura Vasile, liderul PNL sector 4 Giani Dinu, seful de campanie Ştefan Florescu, precum si alti
membri din staff-ul candidatei. 
  
  Alegerile nu au fost fara incidente, pentru ca, potrivit Agerpres, presedintele executiv al PSD sector 4,
Virgil Nicorescu, a facut ieri un apel catre reprezentantii Ministerului Adiministratiei si Internelor (MAI)
si catre fortele de ordine sa-si faca datoria pentru ca alegerile in Colegiul 19 sa se desfasoare corect.
Potrivit reprezentantului PSD, mai multi cetateni din sectorul 4 ar fi facut sesizari conform carora pe
strada Costila, la blocul P5, din sectorul 4, grupuri de persoane din partea PDL incercau sa cumpere
voturile electoratului. "Rugam MAI, rugam fortele de ordine, indiferent ca ei au acum reprezentanti ai
PDL la conducerea acestui minister, sa-si faca datoria pentru ca alegerile in acest sector sa fie corecte", a
spus Nicorescu. La randul sau, Cristi an Preda, purtatorul de cuvant al campaniei candidatului PDL Teo
Trandafir, a declarat, citat de Realitatea TV ca acuzatiile de mita electorala nu sunt adevarate. 
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