Senatorul PNL Mario Ovidiu Oprea: „Împreună cu noi puteţi
construi o politică de care să nu ne fie ruşine, o politică dreaptă,
corectă”
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Senatorul PNL Mario Ovidiu: „Fiecare vot dat pentru PNL este preţios şi poate face
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diferenţa”.

„Nimic nu m-a bucurat mai mult decât să văd că, la alegerile locale, doljenii au luptat
pentru schimbare. Generaţiile reunite, indiferent de vârstă, au decis că acesta este
momentul lor. Aţi dat un semnal că sunteţi mulţi, puternici şi că doar împreună cu noi
puteţi construi o politică de care să nu ne fie ruşine, o politică dreaptă,
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Oameni de fapte, nu de vorbe, ăştia suntem! Echipa propusă de Partidul Naţional Liberal,
pentru Parlament, este proiectată să câştige, nu doar să participe. Pe 6 decembrie, se da
bătălia finală. Avem nevoie de majoritate, în Parlament. Pentru a stopa abuzurile
legislative, pentru a da direcţiile mult aşteptate, pentru a crea noi legi eficiente, pentru a
ajuta judeţele din care venim.
În actuala formulă, pentru Dolj, nu doar că suntem mai dinamici, ci şi mai buni. Suntem o
sumă de oameni cu experienţe diferite, care tinde să fie cea mai bună versiune a ei. Asta
trebuie să conteze. De fapt, asta contează, nu circul de pe margine. Politica e complicată,
dar e mare lucru ca oamenii să considere, în continuare, că eşti demn să faci parte din
ea. Şi, pentru loialitatea arătată până acum, vă mulţumesc.
Politica nu este doar despre un mandat. Este despre a media, despre a trage, cu dinţii, de
principii şi despre a ţine piept situaţiilor nocive. Este despre a proteja o ţară, care nu are
imunitate. Este despre a călăuzi noile valuri de tineri, care văd, în tine, un model. Este
despre a deschide căi, despre a face geometrie între toţi cei care te-au trimis la prezidiu
şi despre cea mai frumoasă strategie: să rămâi uman, dincolo de matematică, cifre,
cazuri şi hârtii.
Noi, cei de pe listă, avem multe planuri, conectate la voi. În Dolj, avem nevoie de foarte
multe voturi. Îmi doresc să ne sprijiniţi, să vă mobilizaţi şi să fiţi alături de mine, de noi.
Îmi doresc să fiţi receptivi la apelul nostru. Fiecare vot dat pentru PNL este preţios şi
poate face diferenţa. Mulţi vor profita şi vor încerca să vă convingă că votul vostru nu
contează. Că noi nu putem. Să nu-i lasaţi! Să nu-i lăsaţi, tocmai acum!”.
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