
Turcan vorbeste despre Ponta ca despre Micul Stalin sau Micul Mao
Vicepresedintele PDL, Raluca Turcan vorbeste despre liderul social-democrat Victor Ponta ca despre un
om politic care are declaratii extrem de periculoase. "Am atras atentia de mai multa vreme, si in opiniile
pe care le-am exprimat in fata presei si in consideratiile de pe blogul meu, asupra faptului ca presedintele
PSD intrece masura, ca declaratiile lui politice sunt periculoase. Incitarile la violente de strada,
amenintarile voalate cu justitia la adresa presedintelui Romaniei, recenta declaratie stupida cu
suspendarea presedintelui - toate sunt extrem de ingrijoratoare ", spune deptuatul de Sibiu, Raluca
Turcan. Politicianul crede despre Ponta ca "tine cu tot dinadinsul sa-si schimbe porecla din Micul
Titulescu in Micul Stalin sau Micul Mao. Romania nu a mai avut tulburari de strada din vremea
mineriadelor si ar fi groaznic ca acele vremuri sa se intoarca ", afirma deputatul. 
  
  in ceea ce priveste o posibila suspendare a presedintelui Traian Basescu, Raluca Turcan spune ca astfel
de declaratii sunt periculoase, cu implicatii in mediul economic. " O noua tentativa de suspendare a
presedintelui ar insemna, instantaneu: caderea cursului leu-euro, scumpirea abrupta a oricarui credit pe
care Romania ar vrea sa-l ia din strainatate, inrautatirea previziunilor macroeconomice pentru tara noastra
pe termen scurt. Asta vrea Victor Ponta? Sa arunce o tara intreaga in haos, sa o intoarca in recesiunea de
anul trecut, cand Romania a avut o scadere a PIB-ului de 7%? Eu sper ca acest scenariu nu se va
intampla. Pentru ca nu vreau ca noi toti sa platim bir pe prostia politica spre care impinge Victor Ponta
PSD-ul ", a mai spus Raluca Turcan. (L. B.)
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