Panciu, Tănăsoaia, Ploscuţeni şi Rugineşti –
localităţile vizitate de Cristian Dumitrescu şi Victor
Roman

Peste 200 de pănceni au participat, sâmbătă dimineaţă, la Casa de Cultură, la
întâlnirea cu Cristian Dumitrescu, candidatul USL în Colegiul 2 Senat şi şi Victor Roman,
candidatul USL în Colegiul 6 Camera Deputaţilor. Ulterior, cei doi candidaţi s-au întâlnit
cu locuitorii comunelor Tănăsoaia, Ploscuţeni şi Rugineşti. Victor Roman le-a spus
oamenilor să iasă la vot în număr cât mai mare, astfel încât USL să obţină un rezultat cât
mai bun, pentru a-i înlătura pe cei care au adus România la dezastru. „Noi nu le tăiem
pensiile şi salariile oamenilor, noi le dăm înapoi ceea ce li s-a luat de către PDL“, a spus
şi Cristian Dumitrescu.
Peste 200 de pănceni au participat, sâmbătă dimineaţă, la Casa de Cultură, la întâlnirea cu
Cristian Dumitrescu, candidatul USL în Colegiul 2 Senat şi şi Victor Roman, candidatul USL în
Colegiul 6 Camera Deputaţilor. Aceştia au fost întâmpinaţi de reprezentanţii administraţiei locale,
dar şi de candidatul USL pentru Colegiul 1 Focşani, deputatul Ciprian Nica. Pentru parlamentarul
păncean, acesta a fost un prilej de a-şi lua rămas bun de la electoratul din oraş, alături de care a
promis că va rămâne şi în următorul său mandat, dar şi pentru a-i prezenta asistenţei pe colegii
săi, despre care a afirmat că, „împreună cu autorităţile locale, vor continua proiectele
începute la Panciu”. „Pentru aceasta, ne aşteaptă o bătălie grea, deoarece trebuie să
câştigăm alegerile parlamentare. Eu ştiu că la Panciu nu sunt probleme, pentru că
dumneavoastră aţi demonstrat de fiecare dată că ştiţi ce înseamnă seriozitatea şi ştiţi ce
aveţi de făcut pe 9 decembrie”, le-a spus păncenilor deputatul Ciprian Nica.

Acesta a precizat că victoria în alegeri a candidaţilor USL nu poate fi asigurată decât printro prezenţă mare la vot. „Trebuie să meargă toată lumea la vot. La Referendumul din vară
s-au încercat tot felul de variante să nu veniţi: v-au forţat, v-au ameninţat, dar trebuie
să mergeţi cu sufletul deschis, pentru că nimeni nu vă poate opri şi nici judeca pentru
asta”, a mai spus Ciprian Nica.
Ideea a fost susţinută şi de candidatul în Colegiul 6, Victor Roman, care a sfătuit păncenii
„să iasă la vot în număr cât mai mare, pentru ca USL să obţină un rezultat cât mai bun, pentru a-i
înlătura pe cei are au adus România la dezastru“. Acesta a adăugat că este de mai mulţi ani
prietenul oraşului Panciu, pe care l-a sprijinit ori de câte ori a fost nevoie. „Am foarte mulţi
prieteni în Panciu, prieteni de suflet chiar. Vreau să vă spun că am ajutat deseori oraşul,
inclusiv echipa de fotbal. Nu am fost vizibil, pentru că am preferat să stau mai mult în
eşalonul al doilea, şi domnul primar Ion Petre vă poate confirma acest lucru“, a precizat
Victor Roman.
Acesta, dar şi candidatul USL pentru Colegiul 2 la Senat, Cristian Dimitrescu, i-a asigurat
pe cei prezenţi de întregul lor sprijin dacă păncenii îi vor ajuta în alegeri. „Dacă dumneavoastră
ne veţi acorda încrederea, nu mă îndoiesc de faptul că vom avea succes. Ştiu, însă, că nu
vom avea succes dacă nu vom munci, împreună, foarte, foarte mult”, a declarat Cristian
Dumitrescu.
Potrivit acestuia, campania pentru alegerile generale din 2012 este una foarte grea şi, mai
ales, atipică„din cauza imaginilor de la televizor care, de multe ori, sunt contrafăcute, din
cauza unor contracandidaţi necontrolabili şi imprevizibili, şi a lui Traian Băsescu, care a
apărut la televizor ca să le facă propagandă“. „În Vrancea, se ştie, avem cea mai
puternică administraţie locală, în frunte cu preşedintele Marian Oprişan, care a avut
curajul de a se înfrunta cu toţi miniştrii, pentru că în spatele lui se află un vot puternic,
precum acela pe care l-a obţinut şi primarul dumneavoastră de aici, de la Panciu,
Consiliul Local”, a precizat Cristian Dumitrescu.
Actualul preşedinte al Comisiei de Învăţământ din Camera Deputaţilor a mai spus
că, „pentru candidaţii USL, campania electorală presupune prezenţa lor în mijlocul
oamenilor”. „Noi nu le tăiem pensiile şi salariile oamenilor, noi le dăm înapoi ceea ce li sa luat de către PDL. Oamenii ştiu că USL nu închide spitalele şi şcolile, ci le redeschide,
acolo unde se poate. Vrem să asigurăm oamenilor sănătate, educaţie, un trai decent şi
locuri de muncă, să reducem taxele şi impozitele, să asigurăm o economie competitivă”,
a spus Cristian Dumitrescu.
Canalul Siret Bărăgan, prioritar pentru candidaţii USL
Cristian Dumitrescu s-a referit, apoi, şi la programele pe care le va avea în vedere în
mandatul său de senator. El a ţinut să anunţe că, printre priorităţi se numără continuarea lucrărilor
la Canalul Siret-Bărăgan, obiectiv pentru care preşedintele Marian Oprişan a făcut, deja, demersuri
importante la Guvern. Totodată, Cristian Dumitrescu a promis sprijin pentru toate oraşele
vrâncene, în vederea continuării proiectelor începute de edili, dar şi pentru alte proiecte noi,
pentru dezvoltarea culturii şi a educaţiei, sector greu încercat de tăierile salariale practicate de
regimul PDL. „Cu o majoritate puternică în Parlament, trebuie să repornim, nu să
resuscităm, cum spune ARD, această ţară! Ce înseamnă a resuscita? A reînvia pe cineva
care se află în pragul morţii. Dar cine a omorât România? Ei, în cei 9 ani de guvernare,
împreună cu Traian Băsescu, guvernatorul României!”, a declarat Cristian Dumitrescu.
La finalul întâlnirii lor cu electorarul din Panciu, candidaţii USL au afirmat că data de 9
decembrie este o zi crucială pentru istoria românilor, în care USL va avea nevoie de cât mai multe
voturi pentru a obţine toate madatele puse în joc. „Avem o datorie faţă de 7,4 milioane de
voturi care au fost umilite, şterse cu buretele, ca şi când nu ar fi existat, de 6 oameni din
CCR şi de alte câteva persoane şi personalităţi europene. Dar dacă vom avea o
majoritate puternică, ori Traian Băsescu îl va numi pe Victor Ponta prim-ministru, ori
Traian Băsescu pleacă! Nu va fi uşor să aducem această ţară pe linia de plutire, de aceea
vă rugăm să ne sprijiniţi. Daţi-ne votul şi încrederea dumneavoastră, şi nu vă vom

dezamăgi! Să fie 2012 anul victoriei! Doamne ajută!“, a concluzionat deputatul Cristian
Dumitrescu.
Întâlnire cu vrâncenii din nordul judeţului
Tot sâmbătă, Cristian Dumitrescu, candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat şi Victor Roman,
candidatul USL pentru Camera Deputaţilor în Colegiul 6 Adjud s-au întâlnit cu locuitorii comunelor
Tănăsoaia, Ploscuţeni şi Rugineşti. Oamenii au declarat că susţin canmdidaţii USL la alegerile
parlamentare deoarece „în câteva luni au îndreptat fărădelegile comise de PDL împotriva
românilor“. „Noi vă vom vota la alegerile din 9 decembrie deoarece Guvernul Ponta a
demonstrat că în doar câteva luni poate îndrepta fărădelegile comise de pedelişti. Dacă
pedeliştii au tăiat salarii, pensii, ajutoare sociale, indemnizaţii în numele crizei
economice, guvernul USL a reuşit să îndrepte aceste nedreptăţi tot în vreme de criză. Sa demonstrat în acest fel că pedeliştii şi-au bătut joc de poporul român şi trebuie să
dispară de pe scena politică“, le-a spus un pensionar din Ploscuţeni.
Despre candidaţii USL, primarul Ştefan Solomon a declarat că „sunt oameni deosebiţi
care au făcut şi vor face ceva pentru noi“. „Atât Cristian Dumitrescu cât şi Victor Roman
sunt oamenii care ne vor reprezenta şi care vor susţine toate proiectele noastre în
Parlamentul României. După cum bine ştiţi, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,
Marian Oprişan, a fost întotdeauna alături de noi şi cu sprijinul său avem drumuri
asfaltate, un sediu nou pentru primărie, şcoli modernizate şi multe alte proiecte
importante pentru noi. Avem convingerea că senatorul Cristian Dumitrescu şi deputatul
Victor Roman împreună cu preşedintele Marian Oprişan vor susţine mereu toate
proiectele noastre“, a spus primarul din Ploscuţeni, Ştefan Solomon.
Victor Roman: „Salvarea României va veni de la agricultură“
Victor Roman, candidatul USL pentru Camera Deputaţilor în Colegiul 6 Adjud, le-a spus
oamenilor că la toate problemele reclamate de cetăţeni, prin intermediul unor iniţiative legislative,
va găsi soluţii.„Salvarea României va veni de la agricultură, iar agricultura se face cu
tractorul care întoarce brazda toamna, ca de la cel mai mic până la cel mai mare să avem
în această ţară o pâine pe masă. Vreau să le transmit cetăţenilor din Colegiul 6 că voi fi
mândru să-i reprezint în Parlamentul României, de la intelectuali până la cei care se
ocupă cu profesiile cele mai umile. Voi fi deputatul care ştie cum munceşte ţăranul cu
plugul la arat şi în sudoarea frunţii sale îşi câştigă pâinea. Bazaţi-vă pe noi şi nu veţi
regreta“, a spus Victor Roman.
Cristian Dumitrescu: „Mafia politică s-a înhăitat cu mafia interlopă“
Cristian Dumitrescu, candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat le-a spus oamenilor că
diferenţa dintre USL şi PDL este aceea că USL îndreaptă toate nedreptăţile făcute de guvernele
pedeliste care au tăiat salarii, pensii, indemnizaţiile românilor, dar au dat bugetul ţării „găştilor
de partid“. „Noi nu suntem ca pedeliştii care au venit la putere după căpătuială. Nu
suntem ca cei care v-au tăiat pensiile, salariile, ajutoarele sociale, indemnizaţiile. Noi
suntem altfel de oameni care vrem să rezolvăm problemele oamenilor. Aşa se face că
până acum, Guvernul Ponta a luat acele măsuri ca să repare nedreptăţile făcute de
pedelişti românilor. Pedeliştii au dat avuţia ţării găştilor de partid, iar noi, acum,
încercăm să îndreptăm toate aceste fărădelegi“, a spus Cristian Dumitrescu.
Acesta a prezentat cazul deputatului PDL Alin Trăşculescu despre care a spus că este
exemplul cel mai clar că „mafia politică s-a înhăitat cu mafia interlopă“. „Deputatul PDL
Alin Trăşculescu este exemplul clar că mafia politică s-a înhăitzat cu mafia interlopă. S-a
ajuns în situaţia în care un deputat PDL a trimis recuperatorii, interlopi temuţi, să-i
ameninţe familia unui om de afaceri. Iar acel om de afaceri a decis că mai bine să fie
condamnat pentru dare de mită decât să îi fie atacată familia de interlopi şi a decis să
denunţe acest caz la DNA. Acestea sunt acţiunile «de binefacere» ale pedeliştilor care

nu trebuie să mai ajungă în Parlamentul României“, a afirmat Cristian Dumitrescu,
candidatul USL pentru Colegiul 2 Senat.

