
Turcan despre Codul de conduita al PDL-istului: \&quot;explicit si sever\&quot;
Adoptarea de catre Biroul Permanent al PDL a Codului etic al partidului e un pas inainte in ceea ce
priveste dezvoltarea culturii organizationale moderne in partid si este un moment care marcheaza, din
nou, diferenta dintre PDL si partidele din USL in ceea ce priveste raportarea la problema corectitudinii in
politica, afirma deputatul democrat-liberal Raluca Turcan, marti, intr-o postare pe blogul personal.
  Potrivit acesteia, Codul este "explicit si sever, precizand atat abaterile posibile (21 la numar, majoritatea
in legatura cu fapte sau suspiciuni de coruptie), cat si sanctiunile aferente". Ea spune ca, Partidul
Democrat Liberal, "asa criticat cum este pentru unele dintre persoanele care au ajuns in functii publice,
arata dorinta de a crea mecanisme reale pentru a promova oameni corecti si competenti si pentru a-i
sanctiona pe cei asupra carora exista dovezi sau suspiciuni intemeiate de coruptie", informeaza Agerpres.
"PSD si PNL, cu toata batalia lor retorica pentru integritate si impotriva coruptiei, raman in zona
mocirloasa a coruptiei de partid. Teoria spune ca partidele se reformeaza mai mult in opozitie decat la
putere, insa pentru PSD si PNL constatam ca teoria nu se verifica. Desi in opozitie, aceste partide nu sunt
interesate in mod real de descurajarea si eliminarea coruptiei din propriile randuri, de parca ar fi compuse
din clone ale Albei ca Zapada. De aceea gestul PDL (care ramane sa treaca proba aplicarii practice) ar
trebui sa constituie un model pentru PSD si PNL. Daca opozitia il ignora, vom sti cu certitudine ca isi
doresc sa exercite o guvernare la fel de corupta precum cea din vremea lui Adrian Nastase", sustine
Raluca Turcan in postarea de pe blog.
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