
Analiza guvernului Tariceanu, la Sibiu
Prin vocea deputatului Raluca Turcan si a ministrului Culturii, Adrian Iorgulescu opozitia si puterea isi
arunca sageti din Sibiu.

 Deputatul PD-L, Raluca Turcan a facut vineri la Sibiu evaluarea Guvernului Tariceanu, acuzand
executivul de grave probleme in infrastructura, sanatate si invatamant. „Guvernul Tariceanu este acum la
sfarsit de mandat si poate fi catalogat fara nicio retinere «Guvernul  celor 5 km de autostrada». In acelasi
timp Guvernul  Tariceanu a abandonat descentralizarea administrativa, a generat esecul  reformei
educatiei, este guvernul care nu a reusit sa puna pe picioare sistemul din sanatate ", a spus Turcan.

 Deputatul a acuzat in sistemul de sanatate sunt mereu aceleasi probleme: lipsa medicamentelor si a
echipamentelor sanitare, de servicii medicale de slaba calitate, de conditii de munca precare pentru
medici din cauza subfinantarii cronice a acestui sistem.

 De cealalta parte, ministrul Iorgulescu sustine ca liberalii pregatesc pentru Sibiu o serie de proiecte care
ar conduce la dezvoltarea judetului. „Primul proiect care il avem in vedere este crearea unui program
Capitala Culturala Romaneasca. in fiecare an, guvernul va aloca o suma de cinci milioane de euro pentru 
a crea intr-o resedinta de judet o manifestare apropiata proiectului Capitala Culturala Europeana. Ma
gandesc la continuarea unor programe incepute in materie de restaurare a unor asezaminte culturale din
mediul rural. Sunt fonduri consistente la bugetul de stat si de la Uniunea Europeana, in total, 300 de
milioane de euro. Ma gandesc iarasi la un proiect legislativ in care sa trecem toate casele de cultura ale
sindicatelor la autoritatile locale. Mai ales ca aceste cladiri sunt intr-o stare mare de degradare, iar
sindicatele nu au resurse sa le intretina ", a explicat Iorgulescu pentru Sibiu Standard, proiectele
guvernului.
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