
La un an de mandat Parlamentarii "dau" raportul 
La aproape un an de zile de cand au jurat cu mana pe Biblie in Parlament, o radiografie la rece arata
ca, senatorii si deputatii de Sibiu, desi puteau face mai mult, s-au achitat onorabil de sarcina. Dupa cum
arata statisticile de pe paginile de Internet ale Senatului si Camerei Deputatilor, majoritatea
parlamentarilor au pus umarul pentru proiectele Sibiului. Unii au acumulat insa si bile negre pentru ca
au fost absenti la cateva sedinte. Daca o parte din demnitarii de Sibiu s-au remarcat prin kilograme de
hartie folosite pentru interpelari si initiative legislative, altii au mers pe lobby si audiente in teritoriu. Pe
de alta parte, dezbaterile politice au incins, uneori, spiritele, suficient pentru demnitari sibieni sa arate
ca au si alte manusi, decat cele diplomatice pentru a-si impune punctul de vedere.    
  
  Stirbet, "luptator" in Camera 
  Un om politic cu o activitate intensa, deputatul Cornel Stirbet este si in actuala legislatura unul dintre
cei mai implicati in "luptele" din Camera Deputatilor. Acesta a avut cel putin 18 luari de cuvant in plen in
cadrul sedintelor, din care doua au fost declaratii politice, initiator la doua propuneri legislative si,
tototdata, membru in cadrul a doua comisii de mediere. Deputatul sibian a fost unul dintre oamenii
politici care a dus la adoptarea Proiectului de Hotarare privind modificarea Regulamentului Camerei
Deputatilor si a prezentat colegilor din Camera opiniile personale in legatura cu dobandirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele
juridice straine, proiect ramas pentru votul final. Stirbet a avut interventii si la dezbaterea Proiectului de
Lege pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, dar si in cazul reglementarii situatiei juridice a
bunurilor care au apartinut fostului suveran al Romaniei, Mihai I. Totodata, deputatul PNL este initiator a
doua propuneri legislative: privind autorizarea si activitatea traducatorilor jurati si privind organizarea si
exercitarea profesiei de consilier juridic, ambele ajunse la Senat. "Cele mai importante activitati pe care
le-am desfasurat in favoarea Sibiului au fost cele referioare la podul Garii si centura ocolitoare. Am avut
doua interpelari pe aceste teme", a spus Stirbet.
  
  In cifre:                                                                     Luari de cuvant in plen: 18 sedinte 
  - din care declaratii politice: 2 
  Propuneri legislative initiate: 2 
  Membru in: 2 comisii de mediere 
  Intrebari si interpelari: 2
  
  Cindrea "bate" la interpelari 
  Printre cei mai mari contestatari ai actualei guvernari se numara deputatul sibian, Ioan Cindrea. Acesta a
avut mai multe declaratii politice privind "esecul guvernarii portocalii in domeniul infrastructurii de
autostrazi", dar si dezbateri privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, proiectul
de Lege privind ucenicia la locul de munca, deja adoptat, si altele. 
  
  Cindrea se lauda si cu trei propuneri legislative initiate in legislatura 2004 - privind modificarea Legii
educatiei fizice si sportului, Legii protectiei speciale si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, la
care se adauga si cea privind sprijinirea persoanelor singure si a familiilor afectate de inundatiile din anul
2005. Dintre toti alesii sibienilor pentru a-i reprezenta in cele doua camere, Cindrea a avut si cele mai
mult intrebari si interpelari la adresa Guvernului Tariceanu. Ultima se refera la retrocedarea Muzeului
Brukenthal, iar precedentele, in numar de 20, trimit la indexarea pensiilor, dublarea impozitului la
dividende, la scoaterea Autostradei Transilvaniei de pe lista de prioritati a Guvernului, dar si la presiunile
liderilor Aliantei asupra functionarilor publici. De asemenea, deputatul PSD este semnatar a cinci
motiuni, toate respinse. Despre activitatea sa, Cindrea spune ca "cele 20 de interpelari si intrebari vorbesc
de la sine". "Prin toate acestea am incercat sa aduc la cunostiinta problemele Sibiului care privesc
domenii esentiale precum sanatate, agricultura, asistenta sociala si drumuri. Am avut personal 29 de
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amendamente la bugetul de stat si 19 la cel al asigurarilor sociale. Ma bucur ca in unele cazuri puterea a
constat ca interpelarile mele erau fondate si a luat masuri, e drept unele tarzii, dar e bine ca s-a mai facut
ceva. Imi pare rau, insa, ca nu exista un front comun al parlamentarilor de Sibiu. Daca ne-am coordona
eforturile am putea face mai multe actiuni in favoarea Sibiului", opineaza Cindrea. 
  
  In cifre:
  Luari de cuvant in plen: 13 sedinte, o declaratie politica
  Propuneri legislative initiate: 3 
  Intrebari si interpelari: 19
  Motiuni: 5
  
  Senatorii nu stau dejeaba
  Un alt lobby-ist prin excelenta este liderul democrat Nicolae Neagu. Acesta s-a implicat in actiunile
privind Sibiu - capitala culturala si a fost cel care a avut un cuvant greu de spus pentru ca Festivalul
International de Teatru de la Sibiu sa se bucure de patronajul Presedintiei. Neagu a facut interventii la
Minister pentru alocarea de fonduri pentru Podul Garii si Centura Ocolitoare. Tot el  este cu siguranta
politicianul cu cea mai buna vizibilitate in presa locala. Tine aproape saptamanal conferinte de presa si
este un sustinator al reformei legislaturii in ceea ce priveste domeniul economic. Chiar daca nu se bucura
de aceeasi vizibilitate ca si Neagu, in Sibiu, senatorul conservator Ioan Stoica nu a stat nici el degeaba.
Acesta este membru in Comisia pentru administratie publica, organizarea teritoriului si protectia
mediului,  face parte din Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si este membru al
Grupul Parlamentar al Partidul Conservator. A avut cinci initiative legislative privind modificarea si
completarea Legii pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului. Alte doua initiative au vizat
controlul provenientei averilor care nu pot fi justificate din venituri legale si  regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Senatorul spune ca aceasta din
urma este cea mai importanta initiativa a sa pentru sibieni pentru ca ii priveste direct pe locuitorii de la
poalele Fagarasului. Social democratul Viorel Arcas, membru Comisia pentru buget, finante, activitate
bancara si piata de capital a avut o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii
nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania.
  
  Parlamentarii asteapta note
  Parlamentarii de Sibiu se sfiesc sa isi dea note. De coloraturi diferite si cu personalitati diferite,
deputatii si senatorii de Sibiu sunt de acord ca singurii care pot sa le dea note sunt cetatenii.
  
  Marian CRACIUN
  Iulia NAGY
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