
Neagu vrea un ministru la Transporturi din Sibiu
Doar un sibian in fruntea Ministerului Transporturilor ne poate ajuta sa avem centura gata, sa avem o gara
moderna, un aeroport finantat din Bucuresti si chiar o mocanita repusa pe sine, crede senatorul PD-L,
Nicolae Neagu. Turcan va propune o motiune impotriva actualului ministru de la Transporturi.
 Vrem ministru din Sibiu la Transporturi.

 Fostul presedinte al PD Sibiu, senatorul PD-L Nicolae Neagu a declarat luni, ca este nevoie de un
ministru al Transporturilor, din Sibiu sau apropiat Sibiului, fara a da vreun nume. "Sibiul a fost Capitala
Culturala Europeana. Sibiul a ajuns o notorietate mondiala. De Sibiu si de sibieni se vorbeste mult. Cred
ca Sibiul merita o atentie sporita, atat din partea Guvernului, cat si din partea Comunitatii Europene.
Sibiul este un factor de echilibru ", a motivat Neagu. Acesta crede ca Sibiului ii lipsesc trei pasi spre
reusita:  "Ce lipseste Sibiului si sibienilor acum? Mai multa aplecare pentru ca doua-trei obiective, in
special de infrastructura, care sa fie demarate intr-un regim urgent. Sa sprijinim administratia publica
locala, sa fim o echipa consecventa asupra intereselor comunitatii sibieni, sa facem un lobby competent si
puternic ca sa porneasca  Coridorul IV. Cel mai bine ar fi sa avem un ministru la Transporturi sibian sau
foarte apropiat proiectelor mari de infrastructura rutiera si apropiat sibienilor", a spus Neagu.
 Urmeaza motiunea pe transporturi

 Vicepresedintele PD-L, deputatul Raluca Turcan a anuntat pe 25 iulie la Sibiu, ca le va propune colegilor
sai de partid sa depuna, la inceputul sesiunii parlamentare, trei motiuni simple pe transporturi, sanatate si
educatie. Raluca Turcan s-a declarat dezamagita de felul in care sunt derulate lucrarile la centurile
ocolitoare ale oraselor Sibiu, Timisoara, Constanta si Iasi. "Sa vina in Parlament ministrul Transporturilor
si sa spuna de ce Romania este ultima tara ca numar de kilometri de autostrada construiti pe an. Romania
a devenit o tara in care se taie panglici de inaugurare, dar nu se finalizeaza lucrari", a spus Raluca
Turcan.
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