
Turcan: Ma doare ca democrat-liberali au votat motiunea!
Deputatul PD-L, Raluca Turcan, a declarat astazi ca este ingrijorata de numarul de voturi adunate de
motiunea de cenzura depusa de PSD din randul colegilor sai de partid: "Ma ingrijoreaza numarul mare de
voturi pe care l-a strans aceasta motiune de cenzura si ma doare faptul ca membri ai Partidului Democrat
Liberal au votat aceasta motiune sau chiar unii independenti, care, ma rog, ar fi fost in protocolul de
colaborare privind guvernarea ", a afirmat Raluca Turcan, citata de Mediafax. Vicepresedintele PDL a
mai spus ca democrat-liberalii care nu sunt de acord cu planul de austeritate al Cabinetului Boc pot pleca
din partid. "Va avea loc o discutie si, daca sunt oameni care nu cred in pachetul de masuri pe care si l-a
asumat Guvernul Partidului Democrat Liberal, atunci evident ca nu mai putem merge impreuna, nu-i
forteaza nimeni sa fie intr-o echipa in care nu cred", a subliniat ea.
  
  Raluca Turcan a adaugat ca nu mai vrea sa fie partasa la vulnerabilitatile create chiar de PDL. "Eu am
dat un vot de incredere si sper ca efortul si austeritatea pe care o solicitam cetatenilor nu va fi in zadar. Nu
vreau, eu, ca membru al Partidului Democrat Liberal, sa mai asist la acuze de risipa a banului public, nu
vreau sa mai fim partasi la vulnerabilitati, pe care ni le creem noi din interior. Daca nu vom fi constienti
de marea miza si provocare pe care o avem si nu vom sti sa o valorificam noi, ca Partid Democrat Liberal
si Guvernul, ca echipa de conducere executiva a PDL, este foarte posibil sa nu mai beneficiem nici de
increderea cetatenilor si chiar noi intre noi sa nu mai sustinem la nesfarsit acest lucru", a explicat liderul
democrat-liberal. Turcan i-a criticat totodata pe colegii de partid care au votat motiunea in aplauzele
Opozitiei si ale sindicalistilor din sala de sedinte a Parlamentului. 
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