
D.A. Sibiu bate pasul pe loc
Ani de munca in sanul partidului sau mii de euro sponsorizari. Lupta acerba pentru a convinge
electoratul ca merita sa te aleaga. Toate acestea pentru a prinde un loc de deputat. 
  
  Alianta a reusit sa obtina la Sibiu in anul 2004 chiar trei locuri de deputat si putin a lipsit sa prinda si un
al doilea loc de senator pentru liberalul Mircea Cazan. Dupa toata stradania, Alianta nu a gasit insa un om
pentru scaunul de deputat lasat liber de medieseanul Florin Muntean, desi are nevoie ca de aer de voturi in
parlament. SIBIANUL a incercat sa afle de ce nu se pot hotari liberalii si democratii. 
  
  Locul vacant
  
  21 martie este ziua in care Florin Muntean, liderul PD Medias, a cedat locul de deputat in favoarea
pozitiei de director al Transgaz. 
  
  De aici, potrivit intelegerii si a listei ar fi trebuit sa intre in Camera Deputatilor Marcel Piteiu. Acesta a
optat insa pentru functia de director adjunct la Romgaz, astfel ca Alianta a inceput sa orbecaie. La
Camera Deputatilor venea randul liberalilor sa-si numeasca deputatul. Nicolae Petria (director la Banca
Ion tiriac) ar fi trebuit sa fie al treilea deputat din partea liberalilor, dupa Raluca Turcan si Cornel stirbet.
Dupa el, urmatorul pe lista, democratul constantin Trihenea.
  
  Jocurile pentru Trihenea
  
  Sibianul Constantin Trihenea, care a tinut mult timp in spate organizatia municipala a Partidului
Democrat abia asteapta ca Piteiu si Petria sa renunte, astfel incat locul sa-i revina lui. Presedintele Nicolae
Neagu a declarat ca problema este in curs de rezolvare. "Noi am discutat la Bucuresti problema aceasta in
interiorul partidului si la nivelul Aliantei. Cred ca pana la finele acestei luni se va sti cine este... . Domnul
Trihenea ramane in carti. Nu dati alt sens decat ceea ce am spus eu... sunt in trafic nu pot vorbi acum", a
spus Nicolae Neagu.
  
  Liberalii in asteptare
  
  De cealalta parte a Aliantei, liberalii s-ar sacrifica pentru a detine inca un loc de deputat. Cornel stirbet
spune ca in cazul in care va exista un refuz al democratilor, locul este automat al lui Nicolae Petria. "Nu
este problema noastra. Sunt locurile Partidului Democrat. Dar daca se va ajunge sa renunte si domnul
Piteiu, atunci, potrivit legii, urmeza Nicolae Petria. Noi nu putem sa cerem nimanui de dragul cuiva sa
renunte. Ca sa zic asa mingea nu este in terenul nostru deocamdata", a declarat Cornel stirbet.
  
  Piteiu, omul cheie
  
  Cel mai in masura sa clarifice situatia, Marcel Piteiu, spune ca nu mai stie nimic despre aceasta
problema, dar cu atat mai putin stiu cei de la secretariatul Camerei Deputatilor. "Pe mine nu m-a mai
cautat nimeni sa ma intrebe de viata... Din cate stiu eu trebuie sa ma contacteze cei de la Camera de la
Comisia de Validare, dar daca nu s-a mai discutat nimic?", intreaba retoric Marcel Piteiu.
  
  Soldatul credincios
  
  Daca democratii si liberalii nu cad la pace pentru scaunul gol de deputat, atunci cel care va trebui sa se
sacrifice este tot Marcel Piteiu. "Nu am ce sa fac. Daca mi se va cere sa trec pe un alt post, atunci va
trebui sa o fac. Eu sunt un soldat credincios, dar va trebui sa se discute problema aceasta. Este normal
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sa-mi convina pozitia actuala mai ales ca lucrez de o viata in domeniu, dar v-am spus ca daca mi se va
cere altceva sunt pregatit sa merg si deputat", a mai declarat Marcel Piteiu.
  
  Hais si cea in Alianta DA 
  
  Dupa validarea noului parlament la sfarsitul anului 2004, nu mai putin de opt deputati au parasit
parlamentul. sapte printre care si Florin Muntean au demisionat, iar unul, stefan Tcaciuc de la Maramures
a decedat. Printre demisionari se mai numara Adriana Saftoiu, plecata consilieri la Cotroceni, Adriean
Videanu, actualul primar general al capitalei dar si Dorina Mihailescu, celebra dupa scandalul
stenogramelor PSD. Toate locurile vacante, cu exceptia celui de la Sibiu au fost ocupate imediat. Sibienii
par sa nu se mai poata hotari.
  
  Boc asteapta un raport
  
  La doua luni dupa demisia lui Florin Muntean, liderii locali ai celor doua partide, PNL si PD, au
declarat ca este doar o chestiune de timp. Nicolae Neagu era convins ca la inceperea sesiunii de toamna
Sibiul va mai avea un deputat. La fel s-a pronuntat si Cornel stirbet, dar s-a consumat si aceasta sesiune,
iar deputatul nu a mai aparut.
  
  Liderul PD Emil Boc a evitat elegant un raspuns concret referitor la nehotararea sibienilor. "Le-am cerut
la nivelul Aliantei un raport comun pe care il asteptam, dupa care vom decide. Categoric ca nu este un
lucru bun ca de 6 luni, nimeni nu ocupa acel loc. Asteptam sa vedem nominalizarea presedintilor locali,
dupa care vom valida un nou deputat", a declarat Emil Boc. Presedintele PD s-a ferit sa comenteze in
termeni concreti situatia de la Sibiu si nu a vrut sa dea amanunte despre motivul pentru care, de 6 luni,
Alianta din Sibiu nu poate nominaliza un deputat.
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