
Parlamentarii din Sibiu nu vor la hotel. Vor in chirie
La hotel de lux sau in chirie? Aceasta este intrebarea care ii framanta pe parlamentari de cand li s-a adus
la cunostinta ca bugetul trebuie dramuit, mai ales dupa ce numarul deputatilor si al senatorilor a crescut
dupa alegerile din 2012. Departe de scandalul pe locuinta platita de stat, parlamentarii de Sibiu au
declarat ca si pana acum stateau in chirie. Spun ca se gospodaresc mai bine decat ar face-o intr-un hotel si
ca o locuinta este mult mai comoda decat o camera la hotel, oricat de bune ar fi conditiile. Deputatul
Ovidiu Gant, de exemplu, sta in chirie de 8 ani. Şi deputatul Mircea Cazan a locuit, pe perioada
mandatului trecut, tot in chirie. Iar colegul sau de partid, proaspat devenit deputat, Ioan Tamaian, deja si-a
inchiriat un apartament unde are tot confortul si se va incadra in suma lunara, acordata unui parlamentar.
  
  Gant sta de 8 ani in chirie
  
  Ovidiu Gant, deputatul Forumului Democrat al Germanilor din Romania, este unul dintre parlamentarii
care nu au domiciliul in Bucuresti, dar care a ales sa stea in chirie si nu intr-un hotel de lux. Şi asta nu de
acum, ci de mai bine de 8 ani. "De peste opt ani de zile locuiesc in gazda si in acest fel, statul roman a
economisit cu mine jumatate de milion de lei ", ne-a declarat ieri Ovidiu Gant. Deputatul FDGR spune ca
solutia pentru aceasta situatie ar fi fost preluarea de catre Parlament a unor blocuri neterminate si
amenajarea unor locuinte pentru parlamentari, iar astfel s-ar fi facut economii semnificative.
Parlamentarul a adaugat ca aceasta solutie a fost discutata in mai multe randuri dar nu a fost pusa in
practica deoarece probabil ca interesele au fost mai mari pentru ca banii sa ajunga la unele hoteluri.
  
  Ovidiu Gant este din Timisoara, el a fost ales la alegerile parlamentare ca reprezentant al minoritatii
germane din toata tara, iar cele mai multe voturi le-a primit din judetul Sibiu. Gant este unul dintre
parlamentarii care a avut, in toate mandatele, prezenta de aproape 100 la suta.
  
  Şi-au gasit apartamente cu chirie
  
  Proaspatul deputat Ioan Tamaian si-a gasit deja un apartament in care sa locuiasca in Bucuresti, cu
chirie, si spune ca a optat pentru aceasta solutie pentru ca doar asa se va putea face ceva economie la
bugetul de stat. "Am ales sa stau in chirie, ca sa nu cheltuiesc prea multi bani ", a spus Ioan Tamaian
precizand ca pentru un apartament inchiriat suma acordata de stat unui parlamentar este de maxim 4.000
de lei, in timp ce, in cazul cazarii la hotel, ea creste la aproximativ 7.000, 8.000 de lei pe luna. 
  
  Colegul de partid, presedintele PNL Sibiu, Mircea Cazan spune ca el a locuit tot timpul in chirie.
"Locuiesc intr-un apartament inchiriat. Tot aici am locuit si inainte. Nu am stat niciodata la hotel si nici
nu mi-am pus problema sa stau. Eu ma gospodaresc foarte bine singur ", a declarat deputatul Mircea
Cazan. 
  
  Unii inca mai cauta solutii
  
  Ioan Axente (PSD), ales deputat in Colegiul 4, spune ca deocamdata nu a luat o decizie, dar cel mai
probabil va alege sa stea in chirie. "Sunt de acord sa locuiesc in chirie, avand in vedere faptul ca bugetul
Parlamentului este scazut. inteleg sa ma asociez eforturilor colegilor mei, cautand costuri cat mai mici,
astfel incat bugetul sa nu fie afectat ", a declarat Ioan Axente. 
  
  Nici senatorul Viorel Arcas (PSD) nu a luat o decizie pana acum. El a declarat ca pana in 15 februarie se
va hotari daca va ramane la hotel sau daca va opta pentru chirie.
  
  Resedinta in Bucuresti
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  Deputatul Raluca Turcan (PDL) este scutita de problema cazarii, pentru ca are resedinta in Bucuresti.
Plateste, din propriul buzunar, chiria in Sibiu, iar aceasta nu i se deconteaza. "Eu nu trebuie sa aleg intre
chirie si hotel, pentru ca am resedinta in capitala. Platesc chirie in Sibiu, dar acesti bani nu se deconteaza
", a decalrat parlamentarul. 
  
  La randul sau, senatorul Sorin Iliesiu (PNL) spune ca domiciliul sau este in Bucuresti, insa nu poate
spune ca nu are de furca la capitolul "cazare ". "Nu sunt scutit de probleme, pentru ca trebuie sa vin la
Sibiu din cand in cand ", a declarat, pentru Tribuna, Sorin Iliesiu.
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