
Stop agresiunii monumentelor istorice!
Pentru a opri agresiunea asupra monumentelor istorice, Inspectoratul de Politie al judetului Sibiu a
organizat o intalnire cu toate institutiile cu atributii in acest domeniu. Au participat reprezentanti ai
Institutiei Prefectului Judetului Sibiu, Primariei Municipiului Sibiu, Consiliului Judetean Sibiu,
Consiliului Local Sibiu, Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu National Sibiu, ai Inspectoratului
Judetean in Constructii Sibiu si ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu. Scopul a fost "eliminarea
unor disfunctii din domeniul protejarii patrimoniului cultural national imobil, constatate de lucratorii de
politie in activitatea de cercetare si instrumentare a dosarelor penale precum si a faptelor contraventionale
privind incalcari ale normelor legale la regimul monumentelor istorice ", se arata intr-un comunicat de
presa al IPJ Sibiu. 
  
  Chiar daca este un domeniu relativ nou, infractiunile comise cu violenta, importanta protejarii
patrimoniului cultural national este de necontestat, numarul faptelor de acest gen, inregistrate de IPJ
Sibiu, cunoscand o crestere in ultimii ani. in cadrul intrunirii au fost discutate probleme intampinate de
lucratorii institutiilor participante in activitatea desfasurata in acest domeniu precum si identificarea de
solutii pentru depasirea acestora, urmarindu-se eficientizarea activitatii tuturor institutiilor cu atributii in
protejarea patrimoniului cultural national. De asemenea, au fost prevazute o serie de masuri pentru
informarea populatiei cu privire la legislatie si la regulamentele urbanistice care reglementeaza regimul
imobilelor monumente istorice precum si a celor din zona protejata a centrului istoric. A fost subliniat
faptul ca o activitate eficienta pe aceasta linie de munca, fie ca vorbim de prevenire, protejare sau tragere
la raspundere penala a faptuitorilor, nu poate fi efectuata fara o colaborare stransa a institutiilor cu
atributii in domeniu, de la nivelul municipiului si judetului Sibiu. 
  
  Astfel de intruniri vor mai fi organizate de catre IPJ Sibiu in perioada urmatoare, in functie de
problemele constatate in activitatea pe aceasta linie de munca. 
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