
Sibiu, vreau deputat
In carti pentru Parlamentul Romaniei
  La mai bine de un an de zile, de cand parlamentarii si-au luat locurile in Camere si au preluat fraiele
tarii, Sibiul "functioneaza" in forul legislativ cu un deputat in minus. Situatia judetului Sibiu este unica.
Din cei opt parlamentari din toata tara, care au demisionat de la inceputul legislaturii actuale, singurul loc
vacant a ramas cel de deputat de Sibiu. La ora actuala, teoretic, in carti sunt doi democrati si un liberal.
Cei doi lideri ai Aliantei de la Sibiu, senatorul PD, Nicolae Neagu si deputatul liberal, Cornel Stirbet,
desi sunt de acord ca este pacat ca judetul nostru sa fie vaduvit de o reprezentare in Parlament, vad motive
diferite care duc la trenarea acestui proces. 
  
  Sibiul are un deputat in minus de mai bine de un an, dupa ce democratul Florin Muntean a renuntat, la
fotoliul din Parlament, in favoarea celui de director al Companiei Nationale Transgaz. Locul sau a fost
declarat vacant la 30 martie 2005. De atunci, desi exista o lista de supleanti, pe care se afla, in ordine,
Marcel Piteiu (PD), Nicolae Petria (PNL) si Constatin Petria (PD), problema a ramas nerezolvata din
"motive procedurale". Privind retrospectiv, situatia sta astfel - dupa demisia lui Muntean, locul ar fi
trebuit ocupat de Marcel Piteiu. Acesta nu a dorit sa fie deputat dupa ce a ajuns director la Compania
Nationala Romgaz. Urmatorul pe lista este Nicolae Petria, secundat de Trihenea. In timp ce liderul PD,
Nicolae Neagu, spune ca acum se asteapta o decizie de la PNL, prin care Petria sa renunte la loc, pentru
ca, apoi "prin prezenta lui Trihenea in Parlament sibienii sa fie reprezetati, in mod echitabil de doi
deputati PNL si doi PD", liderul liberalilor, Cornel Stirbet spune ca nu are, inca, in scris, renuntarea lui
Piteiu.  
  
  Neagu mizeaza pe Trihenea
  Liderul PD Sibiu spune ca cel care este, in mod clar, in carti pentru "postul" de parlamentar este
Constatin Trihenea. Senatorul a explicat ca problema deputatului de Sibiu tine de o decizie a Consiliului
National de Coordonare a Aliantei, iar "mingea" este acum "in curtea liberalilor". "Urmeaza ca PNL sa
isi spuna pozitia in ceea ce il priveste pe Petria. Intr-adevar, este mare pacat ca se intarzie atat de mult.
Sibiul merita sa fie reprezentat in Parlament cu un numar complet de deputati, pentru ca au avut votul de
incredere al sibienilor", spune Neagu. In plus, senatorul spune ca in conformitate cu Protocolul Aliantei
D.A, este normal ca in locul unui democrat sa vina tot un democrat. "Constantin Trihenea este cel care
trebuie sa fie deputat", a spus Neagu. 
  
  Stirbet vrea inca trei deputati de Sibiu
  Daca senatorul Nicolae Neagu mizeaza pe Constatin Trihenea, omologul liberal, deputatul Cornel
Stirbet evita elegant sa dea nume si spune, mai in gluma mai in serios, ca cel mai bine ar fi pentru Sibiu
ca sa ii aiba pe toti trei ca si parlamentari. "Pe toti ii apreciez si consider ca sunt oameni de valoare",
spune diplomatic Stirbet. Spre deosebire de liderul democrat, acesta sustine ca inca nu exista renuntarea
"negru pe alb" al lui Piteiu si ca "mingea nu a ajuns in terenul nostru". Pe de alta parte, deputatul este de
acord cu Neagu ca Sibiul mai are nevoie de un parlamentar. Cea mai intransigenta voce, insa, de pe scena
politica sibiana a fost deputatul PNL, Raluca Turcan care a declarat ca "ceea ce se intampla este
inadmisibil".    
  
  Singurul loc vacant
  De la inceputul acestei legislaturi, pana in prezent, s-au inregistrat opt demisii la Camera Deputatilor. In
afara de deputatul demisionar de Sibiu, toti au fost inlocuiti. Prima care a demisionat a fost Ana Adriana
Saftoiu, reprezentand PD Bucuresti, pe 22 decembrie 2004. Ea fost inlocuita de Cosmin Gabriel Popp.
Orest Onofrei, (PNL Succeava), demisionat pe 3 februarie 2005 a fost inlocuit de Andreica Romica. La
aceeasi data au m,ai demisionat Petrache Marian (PNL Ilfov) si Adriean Videanu (PD Teleorman)
inlocuiti de Gabriel Sorin Zamfir si respectiv Alexandru Mocanu. Radu Octavian-Claudiu (PD
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Dambovita), a renuntat in 28 iunie 2005 si a fost inlocuit de Monica-Mihaela Stirbu. Mihailescu Teodora
Dorina (PSD Prahova) a fost inlocuita de Constantin Marin, dupa ce a demisionat pe 29 iunie 2005.
Ultima demisie inregistrata la Camera Deputatilor este cea a lui Stefan Tcaciuc (Minoritati, Maramures),
pe 27 iulie 2005. Acesta a fost inlocuit de Stefan Buciuta. La ora actuala, Sibiul este reprezentat de noua
parlamentari, dintre care trei sunt senatori.
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