
Raluca Turcan i-a raspuns lui Johannis
Vicepresedintele PD-L, Raluca Turcan, i-a raspuns la sfarsitul saptamanii trecute primarului Klaus
Johannis, cel care i-a intrebat pe democrat liberali de ce nu avem un ministru sibian
 „De ce Sibiul nu este reprezentat in Guvern ", aceasta a fost intrebarea adresata de primarul Johannis
liderilor PD-L Sibiu, la sfarsitul anului trecut, intrebare care pana acum nu a avut raspuns. Turcan a lasat
sa se inteleaga ca a preferat presedintia unei comisii parlamentare, in locul celei de ministru. Vineri, in
cadrul unei conferinte de presa, deputatul democrat-liberal a spus ca Sibiul este foarte bine reprezentat la
nivelul Camerei Deputatilor si a Senatului si ca intre PD-L si FDGR nu exista nicio polemica. „PD-L
Sibiu a obtinut aici un rezultat extraordinar de bun. PD-L a castigat intr-o proportie covarsitoare
increderea sibienilor si pentru asta le multumim. in ce priveste reprezentarea sibienilor la nivel national,
ii asiguram ca aceasta este buna, de calitate si de durata. in privinta ministrilor, pentru ca am fost o
persoana vizata pentru a ocupa postul de ministru al culturii, va pot spune ca dorinta mea a fost sa-mi
folosesc experienta parlamentara in fruntea Comisiei pentru Cultura, de la nivelul Camerei Deputatilor.
Acest guvern va traversa o perioada dificila din punct de vedere economic si este nevoie de o sustinere
parlamentara serioasa ", a explicat Raluca Turcan.

 Vicepresedintele PD-L spune ca in urma unor intalniri cu actualul ministru al Culturii, Theodor
Paleologu, va reusi sa aduca bani pentru proiecte sibiene, referindu-se aici la alocarea de bani pentru
terminarea lucrarilor la biserica ortodoxa de pe strada Rusciorului.

 „Atata timp cat PD-L si FDGR isi vor respecta obligatiile fata de sibieni, nu vad motiv de neintelegere
intre persoane sau formatiuni politice (…) Din partea PD-l Sibiu am reusit sa ocupam la nivelul
Parlamentului presedintia a doua comisii, cea de cultura de la Camera Deputatilor si cea de buget-finante
a Senatului. Sunt functii extrem de importante, dar care iti permit si sa te implici mai des in problemele
colegiilor in care ai fost ales. Avem si un ministru al Culturii care este deschis catre Sibiu si vrea sa
sprijine Sibiul ", vicepresedintele PD-L, Raluca Turcan.

Cuvinte cheie: vicepresedintele pdl sibiu  raluca turcan  pdl sibiu  primar sibiu  klaus johannis  fdgr sibiu

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/vicepresedintele+pdl+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/raluca+turcan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pdl+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/primar+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/klaus+johannis
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fdgr+sibiu

