
Cearta intre enoriasi si preot pentru antena GSM
Preotul paroh din Ocna Sibiului a inchiriat teren in cimitir pentru o antena GSM.
  Parohia Ortodoxa Ocna Sibiului III a incheiat in 2004 un contract cu SC Mobifon SRL (societatea
cumparata de Vodafone) prin care era permisa amplasarea unei antene GSM in cimitirul orasului, pe o
suprafata de 80 de metri patrati. Ca urmare a acestei actiuni, 17 familii din Ocna Sibiului au semnat o
petitie adresata Autoritatii pentru Protectia Consumatorului si prin care se solicita mutarea antenei
respective, sustinand ca radiatiile emise sunt nocive pentru locuitorii si mediul din zona. Totodata
memoriul a fost trimis mai multor autoritati printre care Primaria orasului Ocna Sibiului, Agentia pentru
Protectia Mediului Sibiu si Autoritatea de Sanatate Publica. Oamenii se plang de dureri frecvente de cap,
de stres, de zgomotul produs de echipamente la orice adiere a vantului si il acuza pe preotul paroh.
Potrivit contractului, Parohia Ortodoxa Ocna Sibiului III incaseaza 340 de dolari pe an, timp de 10 ani, cu
posibilitate de prelungire a contractului, fara o crestere semnificativa a chiriei. Totodata, din acesti 340 de
dolari Parohia trebuie sa plateasca la bugetul de stat impozitul aferent. Preotul paroh Cornel Tatu se
apara, afirmand ca totul e conform legii. „Contractul e incheiat din 2004, in conditiile legii. Pe mine ma
acuza doua persoane, una de 78 de ani si una de 58. Spun ca s-au imbolnavit din cauza antenei. imi vine
greu sa cred asa ceva. in legatura cu memoriul celor 17 familii, daca ei fac dovada ca antena e daunatoare
pentru oameni si parohie, eu reziliez contractul. Exista o clauza care imi permite asta, in momentul in care
se demonstreaza ca respectivul releu afecteaza in vreun fel ", explica preotul.
  Viceprimarul Gheorghe Banciu spune ca i-a asigurat pe locuitori ca antena nu e daunatoare. „E o
problema mai veche. Au venit si la mine doi cetateni care s-au plans de probleme de sanatate cauzate de
releul din cimitir, dar am incercat sa-i linistesc. Oricum, rezolvarea acestei situatii nu tine de competenta
Primariei ", declara Banciu.
  Autoritatea de Sanatate Publica a declarat, citata de Hotnews.ro, ca „expunerea umana este neglijabila
acolo " si radiatiile emise nu constituie un risc pentru populatie.
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