
Turcan despre numirea lui Ariton: \&quot;PD-L a dat un semnal sibienilor ca-i respecta\&quot;
Deputatul PD-L, Raluca Turcan, a postat astazi un comentariu pe blog in care spune ca numirea lui Ion
Ariton in functia de ministru va insemna pentru sibieni un sprijin mai semnificativ de la centru. Turcan
spune si ca si-ar fi dorit o remaniere mult mai dura. "Remanierea guvernamentala care s-a produs ieri a
fost una semnificativa, cel putin sub aspect cantitativ. Optiunea mea a fost mai dura, dar remanierea este,
fara discutie, un pas inainte, un lucru bun. Iar remanierea a adus Sibiului un ministru, in persoana
colegului Ion Ariton, desemnat ministru al Economiei. Si Sibiul si PD-L Sibiu meritau un ministru si e
bine ca acum il au", scrie Turcan pe blog.
  
  COMUNICATUL RALUCAI TURCAN:
  
  Sibiul castiga un ministru
  
  Remanierea guvernamentala care s-a produs ieri a fost una semnificativa, cel putin sub aspect cantitativ.
Optiunea mea a fost mai dura, dar remanierea este, fara discutie, un pas inainte, un lucru bun.
  
  Iar remanierea a adus Sibiului un ministru, in persoana colegului Ion Ariton, desemnat ministru al
Economiei. Si Sibiul si PDL Sibiu meritau un ministru si e bine ca acum il au.
  
  Sper ca acest lucru va insemna pentru sibieni un sprijin mai semnificativ de la centru pentru diversele
proiecte pe care le are judetul. Trebuie sa se cunoasca faptul ca avem un ministru, iar Sibiul trebuie sa fie
ajutat cum n-a fost niciodata pana acum. E o mare responsabilitate pe umerii domnului Ariton si stiu ca
va face eforturi sa implineasca asteptarile – la fel de mari – care exista in ceea ce-l priveste.
  
  Pentru PD-L Sibiu, desemnarea unui ministru din Sibiu inseamna o recunoastere de catre conducerea
centrala a performantelor electorale din ultimele alegeri – parlamentare si prezidentiale. Dar inseamna si
un sprijin pentru viitoarele alegeri; Partidul Democrat Liberal a dat un semnal sibienilor ca-i respecta, iar
acest semnal are greutate si va conta.
  
  Succes domnului ministru, iar Sibiului cat mai multe proiecte realizate! 
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