
Cum poate castiga PDL alegerile in 2012
PDL poate castiga alegerile din acest an. Conditia este ca Guvernul sa faca tot ceea ce poate pentru a crea
noi locuri de munca, crede deputatul democrat-liberal Raluca Turcan. Posibile domenii sunt industria IT,
sectorul energetic, agricultura sau exploatarea resurselor naturale. " Cred ca PDL poate castiga alegerile
daca devine partidul crearii de locuri de munca. in ciuda dificultatilor economice, in ciuda adversitatilor
opozitiei, trebuie sa ne alegem si sa urmarim drept obiectiv crearea de locuri de munca. Poate fi vorba de
industria IT, de sectorul energetic, de agricultura, de exploatarea resurselor naturale ", a declarat Raluca
Turcan.
  
  Potrivit acesteia, crearea de noi locuri de munca este cel mai important lucru pe care Guvernul si PDL
trebuie sa il faca pana la sfarsitul acestui an, mai ales pentru ca "fiecare loc de munca nou creat inseamna
o reusita pentru Romania, inseamna sansa ca Romania sa inregistreze si in acest an crestere economica ".
" Romania, statistic, a iesit din recesiune in 2011, iar Institutul de Statistica a confirmat o crestere
economica de 2,5% pentru anul trecut, ceea ce constituie un punct de pornire pentru revenirea salariilor in
sectorul bugetar. Trebuie, de asemenea, sa reamintesc recentele declaratii ale premierului Ungureanu
legate de analizarea reducerii CAS-ului pentru angajati (si, posibil, si pentru angajatori) si vom avea, in
curand - speram - doua vesti bune pentru salariatii din Romania, atat cei din sectorul public, cat si cei din
sectorul privat ", a declarat deputatul sibian, care considera ca in 2012 se poate reusi o crestere de salarii
si chiar o reducere a contributiilor sociale, ceea ce ar dovedi ca austeritatea se incheie. 
  
  
  
  Parlamentarii Opozitiei, inlocuiti din sefia comisiilor 
  
  
  
  Pentru a pune capat grevei parlamentare care pune in dificultatea buna desfasurare a Parlamentului,
deputatul Raluca Turcan este de parere ca Puterea ar trebui sa vina cu masuri dure si sa ceara inlocuirea
sefilor comisiilor din Camera Deputatilor si din Senat care sunt membri ai USL. "Cred ca noi, majoritatea
parlamentara, trebuie sa trecem la masuri mai severe in aceste conditii si sa cerem inlocuirea sefilor de
comisii parlamentare care sunt membri ai USL. Nu poti sa-ti mentii functiile parlamentare si sa nu vii la
serviciu. Cred ca toti parlamentarii Opozitiei ar trebui sa ramana simpli deputati si senatori, fara sa mai
aiba insa nicio functie parlamentara, indiferent ca vorbim despre presedinte sau vicepresedinte de comisie
parlamentara, chestori sau membri ai birourilor permanente ", a spus Raluca Turcan.
  
  Parlamentarul a declarat ca 60 la suta din romani, conform sondajelor, nu sunt de acord cu greva
opozitiei si cu faptul ca membrii acesteia isi iau in continuare banii de la Parlament.
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