Regiunea Nord Est
„Coalitia 52” sta cu ochii pe parlamentari
„In urma centralizarii datelor, am observat ca avem putini reprezentanti in comisiile de agricultura,
desi Moldova este o regiune preponderent agricola. De asemenea, se vorbeste despre proiectul
Iasi, capitala culturala europeana, insa nu avem reprezentanti bine plasati in comisiile de cultura de
la nivelul Senatului sau Camerei Deputatilor”, a declarat Maricel Dumitriu, reprezentant „Coalitia
52”. Membrii coalitiei sustin ca se vor implica si in dezbaterile publice pe tema regionalizarii,
considerand ca este nevoie de o mai buna prezentare a proiectului in fata opiniei publice.
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/Politica/a-coalitia-52a-sta-cu-ochii-pe-parlamentari-64067.html
VIDEO: Activitatea parlamentarilor, supravegheata atent de societatea civila
Coalitia 52, organizatia care doreste sa apere si sa promoveze dialogul civic, a inceput o
monitorizare a parlamentarilor din judet. Membrii coalitiei au inceput si o harta a randamentului
politic, pe care o vor completa in decursul celor patru ani. Coalitia 52 si-a propus sa monitorizeze
toate activitatile parlamentarilor din regiunea de Nord-Est. Membrii organizatiei au realizat o harta a
randamentului politic, folosita atat ca instrument pentru jurnalisti, cat si pentru societatea civila.
http://www.telem.ro/telem/local/66633-video-activitatea-parlamentarilor-supravegheata-atent-desocietatea-civila.html
O noua metoda de monitorizare a parlamentarilor, prezentata la Iasi
Modul in care interesele judetului Iasi si ale Regiunii Nord-Est sunt reprezentate in Parlamentul
Romaniei si in Guvern, din punct de vedere statistic, a fost prezentat ieri de catre membrii
asociatiei Coalitia 52, care au intocmit in acest sens „Harta Randamentului Politic“.
http://flacaraiasului.info/o-noua-metoda-de-monitorizare-a-parlamentarilor-prezentata-la-iasi/
Randamentul politic al Iasului in contextul Regiunii de Nord-Est
Astazi a avut loc conferinta de presa in cadrul careia s-a prezentat Harta Randamentului Politic al
parlamentarilor ieseni. Evenimentul face parte din seria de conferinte desfasurate la nivel national
de catre Coalitia 52.
http://www.cronicadeiasi.ro/stiri/locale/Randamentul-politic-al-Iasului-in-contextul-Regiunii-de-NordEst/32588
”Harta Randamentului Politic” a judetului Bacau!
Harta randamentului politic este un instrument de lucru oferit presei spre informare si analiza, dar
si document de arhiva, instrument in analiza comparativa cu alte legislaturi.
Harta randamentului politic pe regiuni geografice, judete propune cifre care aseaza fiecare partid si
fiecare regiune in ansamblul forului legislativ.
http://comunitateadeadvocacy.wordpress.com/2013/02/14/harta-randamentului-politic-a-judetuluibacau/
Avem 13 parlamentari. Ce facem cu ei?

Cei de la Coalitia 52 au realizat o hartã a randamentului politic pe regiuni geografice si judete.
Harta respectivã propune cifre care aseazã fiecare partid si fiecare regiune in ansamblul forului
legislativ. Aceastã analizã amãnuntitã a felului in care sunt distribuiti parlamentarii romani pe
regiuni, precum si a modului in care acestia sunt incadrati in comisiile de la Senat si de la Camera
Deputatilor, realizatã de Coalitia 52, miscare initiatã de Academia de Advocacy din Timisoara, este
cu atat mai interesantã intrucat este prezentatã si analiza judetului Vaslui.
http://www.vrn.ro/avem-13-parlamentari-ce-facem-cu-ei
HARTA RANDAMENTULUI POLITIC A JUD. NEAMT
Săptămâna trecută, la Iasi, a avut loc conferința de presă cu tema ”Harta Randamentului Politic a
regiunii de Nord-Est”, organizată în cadrul unei serii de conferințe la nivel national de către Coaliția
52. Harta randamentului politic pe regiuni geografice și județe propune cifre care așează fiecare
partid și fiecare regiune în ansamblul forului legislativ.
Massmedia a redat partial aceste cifre, dar – ce aduce nou proiectul “Harta randamentului Politic”
este viziunea unitară și integrată asupra acestor date abordând formațiunile politice ca
individualități și nu ca alianțe sau uniuni, așa cum s-au prezentat în fața electoratului.
http://ziarpiatraneamt.ro/harta-randamentului-politic-a-jud-neamt/

Regiunea Nord Vest
Parlamentarii clujeni, repetenti la posturile-cheie din Parlament. "Se balcanizeaza tara"
În ciuda scorurilor bune la alegeri, multi parlamentari clujeni nu au reusit sa obtina pozitii
importante in comisiile de specialitate in Parlament, arata o analiza publicata astazi de mai multe
ONG-uri clujene.
"Aparent, nu e nicio problema, dar daca vom compara situatia cu alte regiuni - Nord-Est sau
Bucuresti - vedem ca majoritatea functiilor importante din comisii se regasesc in aceste zone",
spune Florin Şomodi, unul dintre membrii echipei de ONG-isti care a realizat studiul. "La nivel de
Cluj exista doar doi reprezentanti in comisiile de invatamant ale Camerei Deputatilor si mi se pare
putin ciudat, o anomalie in contextul in care Clujul este un atat de mare centru universitar. În
regiune sunt si alte universitati, in Oradea sau Baia Mare, care ar putea impinge spre Parlament
personalitati care sa le sustina interesele".
http://ziuadecj.realitatea.net/politica/parlamentarii-clujeni-repetenti-la-posturile-cheie-din-parlamentse-balcanizeaza-tara--106455.html
Clujul, slab reprezentat in comisiile celor doua camere ale Parlamentului
Asociatia ”Corpul Profesionistilor in Lobby” a realizat o harta a randamentului politic care arata ca
alesii clujeni nu sunt prezenti in posturile cheie. Astfel, judetul se poate lauda doar cu doi
vicepresedinti in comisii, cum ar fi cea de buget finante. În schimb, in alte comisii importante
precum cea de IT, un domeniu activ in Cluj, sau de regulament, clujenii lipsesc.
http://citynews.ro/politica/clujul-slab-reprezentat-comisiile-celor-doua-camere-ale-parlamentului1233945

Bihorul, cu cei mai multi reprezentanti in Parlament din regiunea Nord-Vest
Reprezentantii Coalitiei 52, o organizatie infiintata de Academia de Advocacy din Timisoara cu
scopul de a promova transparenta in administratia publica, impreuna cu cei ai Fundatiei Ruhama,
ONG care face parte din aceasta coalitie, au prezentat, vineri, la Oradea, rezultatele unui studiu
realizat pe tema distributiei functiilor in Parlamentul Romaniei, in Camera Deputatilor respectiv
Senatul Romaniei.
http://www.ebihoreanul.ro/stiri/ultima-or-31-1/bihorul-cu-cei-mai-multi-reprezentanti-in-parlamentdin-regiunea-nord-vest-106370.html

Regiunea Sud Est
Parlamentarii constanteni, la raport
Activitatea parlamentarilor constanteni va fi prezentata, maine, la Constanta, de catre membrii
Coalitiei 52. „În calitate de reprezentanti si membri ai Coalitiei 52, respectiv de reprezentanti ai
grupurilor legitime de interese din judet si regiune, avem determinarea, capacitatea si puterea de a
reprezenta profesional si concertat interesele judetului si ale regiunii, in acord cu misiunea coalitiei,
utilizand parghiile legale care stau la baza democratiei participative in Romania, in principal Legea
nr. 52/2003 privind transparenta decizionala.
http://observator.ro/187452/parlamentarii-constanteni-la-raport-187452.html
Coalitia 52 la Constanta
O societate civila bine informata si participativa la luarea deciziei publice reprezinta principala
piesa pe care se construieste democratia. De la aceasta premiza pleaca si reprezentantii
Patronatului Întreprinderilor Mici si Mijlocii din Constanta.
http://www.gazetadenavodari.ro/coalitia-52-la-constanta/
Constanta, pe locul III in regiunea de S-E la nivelul conducerii comisiilor parlamentare
Membrii Coalitiei 52 au sustinut, ieri, la Constanta, o conferinta de presa in cadrul careia au vorbit
despre ruptura dintre societatea civila si clasa politica.
Evenimentul, a carui tema a fost „randamentul politic al parlamentarilor constanteni", s-a axat pe
ideea nevoii de parteneriat intre reprezentantii societatii civile si politicieni, in sensul in care acestia
din urma trebuie sa reprezinte interesele cetatenilor, nu interese personale si de grup. Din acest
punct de vedere, Iulian Groposila, presedintele Patronatului IMM Constanta, a declarat ca membrii
Coalitiei 52 vor declansa campanii de advocacy prin care sa influenteze politicile publice. „Ne
dorim ca politicienii sa ajunga oameni de stat, sa nu se mai gandeasca la interesul lor, de grup si
personal", a mentionat Groposila.
http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/politic/constanta-pe-locul-iii-in-regiunea-de-s-e-la-nivelulconducerii-comisiilor-parlamentare-46387.html

Regiunea Bucuresti Ilfov
INFOGRAFIC: Harta influentei politice, pe regiuni de dezvoltare
Harta influentei politice, realizata de organizatia Coalitia 52 - un proiect initiat de Academia de
Advocacy, isi propune sa ilustreze distributia functiilor din Camera Deputatilor si Senat pentru
fiecare regiune de dezvoltare in parte, in perspectiva regionalizarii economice.
Harta randamentului politic pune in evidenta potentialul de colaborare pe domenii intre judetele
unei regiuni si reconfigureaza asteptarile cetatenilor in raport cu promisiunile din campanie.
http://www.wall-street.ro/articol/Social/144322/infografic-harta-influentei-politice.html

Regiunea Sud
Harta politica a judetului Arges, dupa distributia si influenta alesilor nostri in Parlament
Un instrument crucial in perspectiva regionalizarii. Coalitia 52, miscare initiata de Academia de
Advocacy din Timisoara, a realizat un studiu despre cum stam ca reprezentare in Senat si Camera
Deputatilor, comparativ cu vecinii din celelalte sase judete ale regiunii Sud-Muntenia. Coalitia 52,
miscare initiata de Academia de Advocacy din Timisoara, reprezentata in Arges de juristul Mircea
Andreescu, a realizat o analiza amanuntita a felului in care sunt distribuiti parlamentarii romani pe
regiuni, precum si a modului in care acestia sunt incadrati in comisiile de la Senat si de la Camera
Deputatilor.
http://www.jurnaluldearges.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5762:harta-politica-judeului-arge-dup-distribuia-i-influena-aleilor-notri-in-parlament-&catid=2:politic&Itemid=3

Regiunea Sud Vest
Craiova - http://www.youtube.com/watch?v=9tjLdWsqYjY

Regiunea Vest
Banatenii au primit un instrument util pentru a-si urmari alesii
Ca sa realizam ceea ce ne propunem, ca sa mergem inainte sau, pur si simplu, pentru a indrepta
ce nu este bine, avem nevoie de mai mult decat de oamenii politici alesi. Avem nevoie de
angrenarea societatii, indiferent ca este vorba despre centre de cercetare, sindicate, mass media
sau alta parte a societatii civile. Acesta a fost mesajul reprezentantilor Coalitiei 52 care au lansat,
luni, la Timisoara, Harta randamentului politic. Aceasta poate fi descarcata in atasament.

http://www.tion.ro/banatenii-au-primit-un-instrument-util-pentru-a-si-urmari-alesii/1249471
Ce loc are Regiunea Vest pe tabla de sah a Puterii?
Timişoara - Academia de Advocacy a realizat o hartă a randamentului politic din România,
structurată pe regiuni, concepută ca o analiză de substanţă a structurii puterii parlamentare.
Harta este menită să descifreze labirintul puterii de care depinde capacitatea fiecărei zone şi a
fiecărei regiuni de a-şi valorifica resursele potrivit dorinţelor şi proiectelor sale.
http://www.timisoaraexpress.ro/stiri-locale-timisoara/ce-loc-are-regiunea-vest-pe-tabla-de-sah-aputerii-_8707
Labirintul puterii în Romania, pe intelesul tuturor
In urmă cu o saptamana, Academia de Advocacy culegea rodul celui mai nou demers al sau: o
harta a randamentului politic din Romania, structurata pe regiuni. Conceputa ca o analiza de
substanta a structurii puterii parlamentare, harta este menita sa descifreze labirintul puterii de care
depinde capacitatea fiecarei zone si a fiecarei regiuni de a-si valorifica resursele potrivit dorintelor
si proiectelor sale.
http://ziuadevest.ro/actualitate/37260-labirintul-puterii-in-romania-pe-inelesul-tuturor.html
Labirintul puterii, in radiografie
RESITA – Coalitia 52 isi propune o analiza a puterii parlamentare, la nivel de judete si regiuni.
„Aceasta este menita sa decripteze labirintul puterii de care depinde capacitatea fiecarei zone, a
fiecarei regiuni de a-si valorifica resursele potrivit dorintelor si proiectelor locuitorilor respectivei
zone. Analiza propusa de Coalitia 52 evidentiaza, la nivel de judete, regiuni de dezvoltare, dar si la
nivelul intregii tari, cati dintre alesii fiecarui judet au un cuvant greu de spus in luarea deciziilor,
care partid este mai bine reprezentat la nivel inalt, ce parlamentari din fiecare regiune au rolul de
simpli membri si cine sunt cei care se regasesc la conducerea diferitelor comisii din Camera
Deputatilor si Senat“, a precizat Marian Apostol, reprezentantul carasean al Coalitiei 52.
http://www.caon.ro/labirintul-puterii-in-radiografie/1249429
Uitati in post de atata amar de vreme, / Sindicalistii ii tin din scurt pe parlamentari
Sindicalistii organizati, alaturi de alti reprezentanti ai societatii civile, in ceea ce poarta numele de
Coalitia 52 intentioneaza sa realizeze o monitorizare in detaliu a activitatii parlamentarilor
hunedoreni.
Doi parlamentari - efecte 0
Intentiile asociatiei vizeaza urmarirea activitatii fiecaruia dintre alesi in structurile parlamentare din
care fac parte. „Noi facem parte din Regiunea Vest, cea mai mica din tara, dar judetul Hunedoara,
raportat la acest aspect, are o prezenta consistenta in comisiile parlamentare. Pentru inceput dorim
o prezentare a pozitiilor detinute de parlamentarii hunedoreni, urmand apoi sa facem si o analiza
efectiva a activitatilor desfasurate de catre acestia. Speram ca prin actiunile noastre sa putem
realiza o radiografie exacta a randamentului politic al fiecarui parlamentar hunedorean”, a declarat
Paul Rusu, persoana de contact pentru relatia cu Coalitia 52 din judetul Hunedoara.

http://www.zvj.ro/articole-17068Uita++i+in+post+de+atata+amar+de+vreme+++Sindicali++tii+ii+++in+din+scurt+pe+parlamentari.h
tml
Parlamentarii hunedoreni vor fi monitorizati de „Coalitia 52”
„Labirintul puterii in Romania, pe intelesul tuturor”
Reprezentantii societãtii civile stau cu ochii pe ce si cat muncesc deputatii si senatorii judetului
Un proiect apartinand „Coalitiei 52” formatã din peste 400 de cetãteni si reprezentanti ai societãtii
civile menit sã monitorizeze activitatea parlamentarilor hunedoreni, in urmãtorii patru ani, a fost
prezentat ieri de liderii Sindicatului din Învãtãmantul Preuniversitar (SIP), Paul Rusu si Victor Bratu.
http://www.servuspress.ro/servus/2013/02/parlamentarii-hunedoreni-vor-fi-monitorizati-de-coalitia52/

Regiunea Centru
Harta randamentului politic in Mures
Coalitia 52 – Regiunea Centru – Centrul Judetean Mures, a prezentat o sinteza cu privire la
randamentul politic al parlamentarilor. Harta randamentului politic reflecta distributia
parlamentarilor si functiilor pe comisii in Senat si Camera Deputatilor. Sinteza este rezultatul unei
analize a actualelor mandate ale parlamentarilor alesi, la data validarii lor, pe judete si in regiunea
Centru, prin corelatie cu functiile obtinute de acestia, in scopul identificarii potentialului lor de a
sprijini realizarea intereselor si obiectivelor strategice ale judetului si regiunii Centru.
http://mures.citynews.ro/politica/harta-randamentului-politic-mures-1234567
Lobby pentru judete cu ajutorul hartii politicienilor
Reprezentantul Coalitiei 52 Mures, Radu Balanean, a prezentat marti, 20 februarie, rezultatele
privind intocmirea hartii actualilor parlamentari pe judete si in regiune, scopul fiind identificarea
potentialului lor de a sprijini realizarea intereselor si obiectivelor strategice ale judetului si regiunii.
http://www.zi-de-zi.ro/lobby-pentru-judete-cu-ajutorul-hartii-politicienilor/

