
Raluca Turcan vrea competenta de la Guvern
Vicepresedintele PDL, Raluca Turcan, a declarat miercuri, 18 august, la Radio France International
Romania (RIF) ca asteapta sa vada in actul guvernarii "coerenta, competenta, performante si sa apara
rezultate". Deputatul de Sibiu recunoaste ca au existat "unele incoerente, greseli si ezitari" pana acum in
actul de guvernare, care au afectat imaginea partidului. De asemenea Turcan considera ca "si nivelul de
suportabilitate al oamenilor are o limita" dand de inteles ca nu mai pot fi tolerate greselile la care a facut
referire. Astfel democrat-liberalii au tras linie si au ajuns la concluzia ca starea actuala nu mai poate
continua. "Daca nu apar rezultate [...] este evident ca trebuie sa intervenim", a declarat vicepresedintele
PDL la RIF Romania, referindu-se la examenul pe care Cabinetul Boc il va avea de trecut la inceputul
lunii septembrie. 
  
  Dupa parerea Ralucai Turcan viziunea de ansamblu a Guvernului nu trebuie schimbata din moment ce
obiectivele reformelor au fost trasate, deputatul admitand ca masurile luate sunt "dureroase". Ce poate
diferi, intr-adevar, este modalitatea prin care acestea isi ating scopul.
  
  Surse din conducerea PDL au declarat pentru Mediafax ca la sedinta BPN de luni, 16 august, mai multi
lideri ai partidului au avut cateva idei comune. Printre acestea se numara nevoia unei reforme a
partidului, a unei remanieri, dar si de un plan de restructurare din partea premierului Emil Boc, pana la
data de 1 septembrie. Nici comunicarea parlamentarilor cu electoratul n-a fost neglijata, enuntandu-se
ideea ca acestia ar trebui sa-i linisteasca pe cetateni prin transmiterea unui mesaj de tipul: Romania o va
duce mai bine in urmatorul an sau doi multumita reformei statului. 
  
  Ioana BRUMĂ
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