
Deputatul Raluca Turcan: Drept la replica
In urma articolului publicat de Turnul Sfatului in data de 19 iulie 2010, sub semnatura lui Traian Deleanu
si cu titlul `Turcan, Tatarcan, Victor Construct, ANL`, deputatul PDL, Raluca Turcan, a transmis
urmatorul Drept la replica:
  
  1. Precizez ca nu am raspuns telefonului dvs. pentru ca sunt intr-un concediu in afara tarii, concediu pe
care-l astept de 4 ani de zile.
  
  2. Articolul dvs. reia o tema care a mai fost folosita drept atac impotriva mea in campaniile electorale
din ultimii ani. Articolul nu aduce nicio proba, e mincinos si rauvoitor. Pentru cititorii ziarului, afirm
limpede ca nu cunosc pe nimeni de la firma Victor Construct SRL, nu am avut si nu am nicio legatura cu
afacerile acestei firme.
  
  3. Mai mult, din cauza acestei firme, tatal meu a fost plimbat prin procese – procese care s-au incheiat cu
decizii definitive si irevocabile, care-l exonereaza de orice implicare in atribuirea lucrarilor. Aceste
decizii ale justitiei au venit ca urmare a faptului ca licitatia din Botosani castigata de aceasta firma a fost
facuta de Primaria Municipiului Botosani si nu de tatal meu, care era profesor de fizica si director al
liceului A.T. Laurian. Tatal meu n-a avut nicio implicare, intrand in acest proces si in atentia mass-media
doar pentru ca e tatal meu. El s-a pensionat pentru ca avea varsta de pensionare si nu ca reactie la
demersul dvs. jurnalistic, iar starea lui de convalescenta este urmarea unei interventii chirurgicale foarte
serioase pe care a avut-o de curand.
  
  4. Ma preocupa soarta blocurilor ANL din Sibiu si mi-as dori sa le vad finalizate repede si bine. Daca
firma constructoare nu-si respecta angajamentele, ea trebuie penalizata sau inlocuita. In orice proiecte pe
bani publici, pe primul plan trebuie sa fie intotdeauna interesele comunitatilor locale, ale beneficiarilor
directi ai proiectelor.
  
  5. Faptul ca diverse firme castiga licitatii publice si nu respecta termene sau fac lucrari de slaba calitate
reprezinta insa o tara de sistem in Romania. Cred ca orice firme cu asemenea probleme nu ar trebui
premiate cu noi adjudecari de licitatii, ci ar trebui penalizate cu amenzi si cu interdictia de participare la
viitoare licitatii.
  
  Raluca Turcan
  
  Deputat de Sibiu
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