
Ajutat dupa 18 ani
De 18 ani viata lui s-a schimbat drastic. A fost impuscat in timpul evenimentelor din decembrie 1989 si
de atunci se deplaseaza numai cu un scaun cu rotile. Asa a intrat ieri in sediul Inspectoratului Judetean de
Politie din Sibiu, acolo unde nu a apucat sa profeseze decat 3 ani si jumatate. Soarta i-a fost crunta si
nedreapta. A fost impuscat in plina strada in timpul zilelor incendiare de revolutie si de atunci nu a mai
putut merge. Timid si ajutat de sotia lui, Adrian Margeanu a putut vedea ieri cum s-a schimbat politia in
ultimii 18 ani. De atunci nu a mai fost la sediu nu si-a mai vazut colegii la locul de munca si nu a mai
simtit ce inseamna un colectiv. E plutonier major trecut in rezerva iar uniformele colegilor lui i-au cam
dat fiori ieri cand s-au strans cu totii in holul de la parter al institutiei. Pentru el scarile sunt imposibil de
urcat asa ca nu a apucat sa vada tot inspectoratul. Vizibil cuprins de emotie s-a bucurat sa fie in centrul
atentiei pentru prima data in ultimii 18 ani. A fost si pentru prima data cand a primit un cadou de care
avea mare nevoie. Un scaun cu rotile care a fost donat de adjunctul sefului Inspectoratului, comisarul
Lucian Tarnu, cel care facut acest gest in numele Asociatiei Iinternationale a Politistilor Austria. " Am
aflat ca este pentru prima data cand veniti in Inspectorat in ultimii 18 ani. Acest scaun pe care vi-l oferim,
tin sa subliniez ca este contributia exclusiva a celor de la - International Police Association Austria ",
spune Lucian Tarnu. S-a bucurat nespus sa fie printre cadrele de politie si mai bucuros a fost ca a primit
asa un cadou. " Vreau sa multumesc foarte mult pentru acest scaun cu rotile, care este defapt singurul
scaun cu rotile, primul care il primesc nou nout, de 18 ani. Restul au fost doar carucioare second ", a spus
plutonierul major in rezerva Adrian Margeanu. E totusi fericit si se considera norocos ca soarta l-a lasat in
viata si a fost incantat de primirea de care a avut parte. Plutonierul major aflat in rezerva a absolvit scoala
de Subofiteri de Politie din Slatina, specializarea ordine publica in anul 1986 iar din aprilie a activat pe
aceasta linie la Biroul Ordine Publica din cadrul Militiei Municipiul Sibiu. in noiembrie 1989 a fost
mutat in cadrul Biroului Circulatie iar in decembrie 1989 avea sa treaca prin cea mai cutremuratoare
perioada, care i-a schimbat viata pentru totdeauna. A fost ranit prin impuscare pe timpul evenimentelor
din Sibiu. in 1990 Asociatia International Police Association Austria i-a acordat sprijin prin internarea
intr-o clinica de reabilitare din Viena si, ulterior, a primit sub forma de donatie un autoturism Opel Kadet
adaptat pentru persoane cu dizabilitati, contribuind si cu sume de bani pentru stabilizarea sanatatii sale.
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