
Cifrele PD-L pentru campanie: 905 euro, salariul mediu
Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, si deputatul Raluca Turcan au prezentat sambata la Sibiu
principalele obiective ale partidului, in cazul in care PD-L va castiga alegerile.

 Un salariu mediu brut de 905 euro, 800 de kilometri de autostrada, pensie sociala de 350 lei,
independenta energetica a Romaniei, eliminarea a peste o suta de taxe si impozite si crearea Oficiului
pentru Drepturile Pacientilor sunt principalele obiective pe care democrat-liberalii si le-au propus in
cazul in care vor castiga alegerile generale. „Ne-am propus sa atingem standardul mediu de viata, in
comparatie cu cel din Uniunea Europeana. in acest moment, produsul intern brut este de 48%, din media
celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Ne-am propus ca pana in 2012 sa avem un produs intern
brut de 62% din media Uniunii ", a spus secretarul general al PD-L, Vasile Blaga.

 Raluca Turcan a cerut colegilor din parlament aprobarea proiectului de lege privind infiintarea Oficiului
pentru Drepturile Pacientilor. in cazul in care acest proiect nu va trece de votul parlamentarilor, Turcan a
promis ca va figura printre obiectivele viitorului guvern, in cazul castigarii alegerilor de catre PD-L: „in
Romania exista o categorie foarte larga de oameni: bolnavii, pacientii, care nu sunt aparati de nimeni.
Proiectul de lege privind infiintarea Oficiului pentru Drepturile Pacientilor este blocat si acum in
parlament. Vom strange semnaturi prin care vom cere deblocarea acestui proiect de lege. ii chemam pe
oameni pentru a veni alaturi de noi, sa infiintam Oficiul pentru Drepturile Pacientilor. in orice tara
civilizata, daca un drept iti este incalcat ti se platesc daune ", a explicat Raluca Turcan.

 Promisiunile PD-L
 Salariu mediu brut de 905 euro
 Salariul minim brut de 450 euro
 Pensia medie de 405 euro
 Pensie sociala de 350 lei
 Eliminare a mai mult de o suta de taxe si impozite
 Dezvoltarea infrastructurii
 Construirea a peste 800 de kilometri de autostrada
 Asigurarea independentei energetice a Romaniei
 Scutirea de impozitul reinvestit pentru investitii in tehnologie
 Crearea Oficiului pentru Drepturile Pacientilor
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