
Sibiul are parlamentari molcomi
Judetul Sibiu este considerat a fi printre cele mai slab reprezentate judete din tara in ce priveste activitatea
parlamentara
  in ceea ce priveste prezenta la votul din plen, in functie de circumscriptii, sibienii se dovedesc a fi
printre cei mai inactivi, cu un coeficient de 44,84%. Cei mai activi parlamentari sunt cei din Covasna
(83,31%), Alba (75,85%), Salaj (74,38%), Teleorman (74,22%) si Botosani (73,89%). Aceste date reies
dintr-un studiu realizat de Institutul pentru Politici Publice (IPP), ale carui rezultate au fost date marti
publicitatii. Parlamentarii PNL si UDMR au avut cea mai mare prezenta la sesiunea parlamentara din
toamna anului trecut, pe ultimul loc situandu-se cei ai PC.
  SIBIUL are un parlamentar campion in ce priveste absenteismul la sedintele comisiilor de specialitate.
Deputatul Ruxandra Jipa (PRM ) a participat in medie la 1 din 10 sedinte ale comisiei din care face parte.
Ea este urmata de Victor Ponta (PSD), Razvan Bobeanu (PSD) si Bogdan Ciuca (PC), cu totii membri ai
Comisiei juridice, de disciplina si imunitati. Pentru aceasta comisie IPP a propus montarea unui sistem
electronic de contabilizare a prezentei, pentra ca in procesele verbale intocmite de functionari, deputatii
apar ca fiind prezenti. Acelasi deputat de SIBIU, Ruxandra Jipa figureaza si in topul parlamentarilor
„muti ", pentru ca nu a avut nicio interpelare in cei peste trei ani de mandat.
  SENATORUL Nicolae Neagu este printre cei mai „rebeli " senatori din judet, figurand pe pozitia 10 in
topul parlamentarilor care nu au votat la fel ca si colegii sai de partid. „Exista democratie, orice cetatean
are dreptul de a decide, de aici au aparut si aceste opinii separate. De asemenea, cred ca acest raport se
refera la perioada cand PD s-a aflat in opozitie. Oricum, de multe ori primeaza calitatea, nu cantitatea ", a
explicat Neagu.
  Singurul aspect pozitiv al parlamentarilor de Sibiu a fost la numarul de interpelari, per total. Cu o medie
de 21 de interpelari pentru fiecare parlamentari, Sibiul este undeva la mijlocul clasamentului. Cei mai
activi sunt parlamentarii din Cluj, cu o medie de 137,5 pe fiecare parlamentar
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