
Peste 100 de sibieni... cu jalba la Avocatul Poporului
Institutia Avocatul Poporului a organizat ieri, o audienta pentru cetatenii judetului. Din partea institutiei,
au participat doi experti: Maria Bucur si Ioan Popa, din cadrul Biroului teritorial Alba Iulia (la care sunt
arondate judetele Alba, Hunedoara si Sibiu). Acestia au fost asaltati de peste 100 de sibieni care au venit
la audiente in sediul prefecturii Sibiu inca de la ora 10.00. "Problemele sunt diverse, de la drepturi
sociale, pana la contestatii legate de unele decizii din sectorul administratiei publice si nu numai. Am
fost surprinsi de numarul mare de cetateni care ne-au asaltat. Din pacate, nu avem timpul fizic sa studiem
dosarele fiecaruia. Pentru fiecare caz in parte sunt alocate cam 15 minute, uneori chiar mai multe,
deoarece sunt cetateni care nu au toate datele aferente unei juste evaluari a situatiei reclamate, altii sunt
nerabd[tori... Sigur, regretam ca nu am putut sa solutionam toate solicitarile. Ştim ca este destul de greu
sau mai precis destul de incomod pentru cetateni sa se deplaseze la Alba, dar... Noi vom face tot posibilul
sa revenim cu o frecventa mai mare si la Sibiu. Volumul de probleme este mare si este destul de greu sa
acoperi toate solicitarile asa cum puteti constata si la intrarea in acest birou. Sibienii au fost primiti in
audienta in ordinea sosirii lor la sediul de pe strada Andrei Şaguna 10, si la momentul acestei
consemnari i-am gasit intr-o stare destul de agitata ...chiar si solicitarea de a face o simpla fotografie a
fost de natura sa-i irite pe unii dintre sibieni. Reamintim ca Avocatul Poporului este o institutie creata in
baza Legii 35/1997 si, in prezent, este condusa de prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, cu rang de ministru.
Conform structurii organizatorice, exista patru domenii de activitate, fiecare domeniu fiind coordonat de
un adjunct al avocatului poporului, cu rang de secretar de stat. Aceste domenii sunt: 1. drepturile omului
si egalitatea de sanse intre barbati si femei, culte religioase si minoritati nationale; 2. drepturile
copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; 3. armata, justitie, politie,
penitenciare; 4. proprietate, munca, protectie sociala, impozite si taxe.
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