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Marius Danciu, un alt tinar hotarit sa

schimbe fata Parlamentului
6 noiembrie 2008 Politica Doina Timus

Liberalul Marius Danciu candideaza in Colegiul 6 pentru Camera Deputatilor. El face parte din

grupul celor sase tineri prin care PNL vrea sa aduca un suflu nou in Parlament. Tineri care sa

inlocuiasca parlamentarii obositi, ce au dat oamenilor un grad de incredere scazut in aceasta

institutie.

Liberalul Marius Petre Danciu si-a pus in joc experienta si abilitatile pentru a-i reprezenta pe

bacauanii din Onesti, Helegiu, Livezi si Gura Vaii, care alcatuiesc Colegiul 6, la Camera

Deputatilor. Primarul Bacaului, Romeo Stavarache, impreuna cu toti colegii liberali, l-au

desemnat pe Marius Danciu tocmai pentru experienta vasta pe care o are acesta in

administratia locala. El a fost atit consilier local, cit si judetean, in interval de trei ani. In tot acest

timp, liberalul Marius Danciu s-a dovedit unul dintre principalii sustinatori ai proiectelor care au

dezvoltat intr-un ritm alert Bacaul. Si-a pus amprenta pe dezvoltarea zonei comerciale a

Bacaului, care a atras toate marile complexe comerciale din tara, a sprijinit proiectul de asfaltare

a 131 de strazi si si-a adus contributia la inceperea lucrarilor la Spitalul Municipal Bacau – spital

care poate fi primul construit in Romania postdecembrista.

In calitate de consilier judetean, a sprijinit nenumarate initiative de importanta pentru

dezvoltarea comunelor si satelor din judetul Bacau. A aprobat alocarea de bani pentru

constructia si reconstructia unor drumuri, poduri, podete, sisteme de canalizare si alimentare

cu apa. Ca membru PNL, a sprijinit aprobarea in Guvern a Programului de Dezvoltare a

Infrastructurii din mediul rural, care atrage, la rindul ei, investitii in comunitatile locale. “Marius

Danciu este un tinar realizat, casatorit, cu doi copii. Este hotarit sa cistige lupta impotriva

imbogatitilor in mod necinstit, a celor care ocolesc legea, a coruptilor si a celor care ne privesc

de sus, din functii inalte, din Parlament” – a declarat primarul municipiului Bacau, Romeo

Stavarache.

PNL trimite in Parlament un suflu nou

Danciu si-a propus ca in Parlament sa lupte si sa-si sustina solutiile legate de migrarea masiva a

fortei de munca, agricultura, de lipsa produselor traditionale romanesti de pe piata europeana,

de mediul rural si invatamintul rural, probleme care impiedica procesul de dezvoltare a

Romaniei si care necesita o impetuoasa solutionare in urmatorii 4 ani, cit inca se vor mai primi

fonduri europene. “Vreau si pot sa-i ajut pe tinerii de la sate sa isi gaseasca locuri de munca

acasa, sa nu fie nevoiti sa plece printre straini. Ii voi sprijini sa infiintam ferme care sa le aduca si

locuri de munca si bani”, a spus candidatul liberal Marius Danciu. Liberalul si-a pus la punct un

plan pentru a reinvia si dezvolta mestesugurile traditionale, prin acordarea de subventii celor

care vor sa dezvolte aceasta piata, care este foarte cautata atit pe plan european, cit si dincolo

de ocean.

Legi care sa puna in valoare potentialul mediului rural

Marius Danciu intentioneaza sa initieze legi care sa puna valoare potentialul agricol al satelor si

comunelor si va acorda asistenta pentru atragerea de fonduri europene pentru proiectele de

promovare a produselor traditionale pe piata europeana si va milita pentru ca toate drumurile

din localitatile noastre sa fie precum cele din tarile dezvoltate. “Bacauanii sint ambitiosi, isi

doresc sa realizeze nenumarate lucruri pentru comunitatile din care fac parte. De aceea ii vom

ajuta sa atraga investitii si fonduri europene pentru dezvoltarea rurala. Un alt lucru foarte

important pentru mine este sa le oferim copiilor de la sate conditii de studiu similare cu cele de

la oras”, mai spune Danciu. “Garantez pentru integritatea acestui tinar! Mai mult decit calitatile

care il recomanda, Marius Danciu nu este certat cu legea, nu are averi dobindite in mod ilicit, nu

este implicat in scandaluri de trafic de influenta si este reprezentantul noii clase politice

bacauane, care a aratat deja ca lucrurile pot fi schimbate si in bine, si poate reprezenta cu

onoare Bacaul in Parlament. Este un candidat pe care il recomand sa ne reprezinte in

rezolvarea problemelor comunitatii din Colegiul 6 uninominal Bacau”, a mai spus Romeo
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Articole asemănătoare:

Cristi

Poate de asta avem nevoie in actuala conjuctura politica interna si

internationala – de oameni tineri, necorupri, care nu pot fi suspectati de

colaborare cu securitatea, de oameni care sa doreasca si sa aiba puterea de a

face ceva si pentru noi. Cred ca este nevoie de schimbare. Americanii au facut

un pas urias – un afroamerican tanar este noul presedinte al SUA. Bravo lor.
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