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OUG de modificare a legilor Justiţiei

Concesii pentru magistraţi
urmare din pagina 1
...care au contestat faptul că au
primit proiectul de ordonanță de
urgență pe modificarea legilor
justiției cu o zi înainte ca acesta să
fie aprobat în Guvern și, prin urmare, nu au avut timp să analizeze
actul normativ.
Guvernul va abroga articolul 54
din OUG pe legile justiției, care
permitea judecătorilor să devină
șefi de parchete.
„Dată fiind această preocupare exprimată, repet, în principal,
de către procurori care au fost
nedumeriți la perspectiva de a le fi
șef procuror de rang înalt un judecător, ca să curmăm această preocupare, am propus și am convenit cu doamna prim-ministru, cu
participanții la dezbaterea de astăzi (ieri-n.red.), să abrogăm complet articolul 54. Ce înseamnă?
Înseamnă că se revine la implementarea anterioară, că procurori
de rang înalt vor fi doar procurori
care îndeplinesc condițiile legii și
să-i numească, procedura de interviu, de selecție și propunere de la
ministrul Justiției și să-i numească
președintele Republicii, prin decret prezidențial”, a declarat aseară ministrul Tudorel Toader.
Ministrul Justiției a precizat că,
prin abrogarea articolului 54 din
ordonanța privind modificarea legilor justiției, se abrogă și prevederea potrivit căreia avizul numirii procurorilor de rang înalt este
dat de plenul CSM, și nu de Secția
pentru procurori a Consiliului.
„Abrogând articolul 54 în integralitatea lui, se abrogă implicit și
prevederea care mută competența
de la Secția de procurori la plenul
CSM-ului. Prin urmare, procurorii aceia care vor dori să devină
de rang înalt vor fi evaluați de

ministerul Justiției, prin procedură transarentă, vor primi avizul de la CSM, de la Secția pentru procurori, pozitiv sau negativ
, după care ministrul va propune
președintelui Republicii să-i numească procurori de rang înalt”, a
completat Toader.
Ministrul Justiției a precizat că
va redacta noul proiect de OUG
astfel încât să intre în ședința de
Guvern de săptămâna viitoare.
„Vom redacta draful de modificare, o OUG de modificare a
ordonanței de urgență. Dat fiind
faptul că de mâine (azi -n.red.)
până joi la Bruxelles, voi redacta
proiectul de ordonanță pentru a
putea intra vineri să-l trimitem la
CSM, pentru a putea intra în următoarea ședință de Guvern, deci
nu de săptămâna asta, de săptămâna cealaltă”, a completat Toader.
Articolul 54 prevedea: „Alineatul (1) al art. 54 se modifică: (1)
Procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi
adjunctul acestuia, procurorul şef
al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, adjuncţii aecstuia, procurorul
şef al Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, adjuncţii
acestuia, precum şi procurorii şefi
de secţii ai acestor parchete, sunt
numiţi de Preşedintele României,
la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, dintre
procurorii în funcţie sau dintre judecătorii care au îndeplinit funcţia
de procuror, pentru un mandat de
3 ani, cu posibilitatea reinvestirii
o singură dată”.
La discuțiile de la Palatul Victoria au participat, alături de
premierul Viorica Dăncilă și
ministrul Justiției Tudorel To-

ader, și președintele CSM Lia
Savonea, președintele UNJR
Dana Gîrbovan, președintele
Asociației Magistraților din România, Andreea Ciucă, precum și
reprezentanți ai Asociației Procurorilor din România, Inspecției Judiciare și ai Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Abrogarea în totalitate

Președintele Klaus Iohannis a
criticat luni adoptarea OUG nr.
7/2019 „fără nicio consultare, cu
ignorarea completă a partenerilor de dialog, a profesioniștilor
din justiție, cu riscul îndepărtării
României de la respectarea statului de drept” și a cerut abrogarea
acestei ordonanțe de urgență.
„Președintele României, Klaus
Iohannis, condamnă noul atac al
coaliției majoritare și al Guvernului la adresa justiției independente, prin adoptarea OUG nr. 7/2019
fără nicio consultare, cu ignorarea
completă a partenerilor de dialog,
a profesioniștilor din justiție, cu
riscul îndepărtării României de
la respectarea statului de drept.
Președintele României solicită
Guvernului abrogarea de îndată a
OUG nr. 7/2019 și implementarea
recomandărilor cuprinse în raportul Mecanismului de Cooperare
și Verificare al Comisiei Europene și în rapoartele Comisiei de la
Veneția”, se arată într-un comunicat de presă.
Potrivit sursei citate, modul de
adoptare și conținutul noului act
normativ în domeniul justiției nu
numai că pun în discuție respectarea principiului separației puterilor în stat și încalcă jurisprudența
Curții Constituționale, dar ignoră
și obligațiile României în calitate
de stat membru UE. n

Desființarea secției de investigare a magistraților

Proiect adoptat tacit de deputați
Proiectul
USR
pentru
desființarea secției speciale
de investigare a magistraților
și punerea în acord a legilor
justiției cu recomandările Comisiei de la Veneția a fost adoptat tacit de Camera Deputaților,
termenul fiind depășit.

„Proiectul propus de USR pentru desființarea secției speciale
de investigare a magistraților și
punerea în acord a legilor justiției
cu recomandările Comisiei de la

Veneția, a fost adoptat tacit de
Camera Deputaților! O victorie
a USR în lupta împotriva infractorilor din PSD-ALDE! Secția
specială a fost înființată la comanda lui Dragnea cu scopul de a
intimida și elimina magistrații și
procurorii incomozi politicienilor
și mafioților. Dar și pentru a bloca
dosare importante, cum încearcă
șefa secției Adina Florea cu dosarul Tel Drum în care este cercetat
Dragnea”, se arată într-un comunicat al USR.

Anunţurile de comemorări
şi decese se preiau:

r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-joi între orele
8.00-18.00, vineri, între orele 08.00-16.00, duminică, între
orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul de
stat) luni-vineri, între orele 9.00-16.00, duminică, 16.0018.00.

Liderii formațiunii precizează că au atras atenția încă de la
înființare că secția va fi folosită
„în mod abuziv și în folosul infractorilor”.
Propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul justiţiei, inițiată de 27 de parlamentari
USR, avea termen de adoptare
tacită 21 februarie 2019. Proiectul urmează să intre în dezbaterea
Senatului, în calitate de for decizional. n
S.C. HERMINE BIJOUX
S.R.L.
cu sediul în Oradea, str. Republicii, nr. 14, jud. Bihor, identificată prin C.U.I. 36386280,
J05/1504/2016 angajează:
* 1 lucrător comercial
cod COR 522303.
Selecția se face pe baza C.V.urilor depuse până la 02.03.2019.
Contact: 0740 384 213. (1000)

Completare Convocator
Având în vedere solicitarea acţionarului S.C. FERNICO S.R.L.,
deţinând 30,82% din capitalul social al S.C. FIBRATEX S.A., de
completare a ordinii de zi a convocatorului AGOA din 25.03.2019,
respectiv 26.03.2019 la a doua convocare, la sediul societăţii, pentru
toţi acţionarii înregistraţi la data de
referinţă 10.03.2019, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea
nr. 31/1990R, Administratorul unic
al S.C. FIBRATEX S.A., cu sediul
social în loc. Sântandrei, sat Palota,
nr. 180, jud. Bihor, înregistrată la
O.R.C. Bihor sub nr. J05/1039/1991,
C.I.F. RO 108720, completează
ordinea de zi a Convocatorului
publicat în Monitorul Oficial nr.
701/15.02.2019 cu punctul 9 astfel:
9. Prelungirea mandatului cenzorilor Ardelean Rodica-Lenuta,
Biros Maria, Bubui Elisabeta, şi a
cenzorului supleant Gherdan Liliana-Gabriela – expert-contabil,
pentru trei ani şi stabilirea indemnizaţiei acestora.
Restul punctelor de pe ordinea
de zi cuprinse în primul convocator
rămân valabile.
Administrator Unic,
Ferretti David
(1002)

Primăria
Comunei Sînmartin,
cu sediul în Sînmartin, str.
Principală, nr. 105, judeţul Bihor, tel. 0259/31-80-03, în conformitate cu H.C.L. Sînmartin
nr. 574 din 26.11.2014, organizează licitaţie publică deschisă
pentru concesionarea unui teren
în suprafaţă de 30 mp, situat în
comuna Sînmartin, localitatea
Sînmartin.
Caietele de sarcini se pot
achiziţiona de la sediul Primăriei comunei Sînmartin, la preţul
de 30 lei. Un caiet de sarcini dă
dreptul de a depune o singură
ofertă, pentru o singură parcelă.
Garanţia de participare la licitaţie este de 150 lei.
Ofertele, se vor depune la Primăria comunei Sînmartin până
la data de 25.03.2019, ora 16:00,
iar deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 26.03.2019, ora
11.00.
Informaţii suplimentare se
pot obţine de la biroul de investiţii al Primăriei comunei Sînmartin, la tel. 0259/31-80-03.
(1001)
ANUNȚ PUBLIC

al deciziei de încadrare P.U.Z. –
fără evaluare de mediu
Agenția pentru Protecția Mediului Bihor – anunță publicul interesat
despre decizia etapei de încadrare
conform H.G. nr. 1076/2004 pentru P.U.Z PARCELARE TEREN
ÎN VEDEREA CONSTRUIRII
DE LOCUINȚE CU REGIM MIC
DE ÎNĂLȚIME, în mun. Oradea,
str. Caișilor, nr.cad.: 199695, CF
199695, județul Bihor, titular NISTOR ARANKA, cu domiciliul în
mun. Oradea, str. Republicii, nr. 31,
ap. 9, jud. Bihor, nu necesită evaluare de mediu urmând ca planul a
fi supus procedurii de adoptare fără
aviz de mediu.
Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se pot transmite
în scris la Agenția pentru Protecția
Mediului Bihor, Oradea, bdul. Dacia, nr. 25/A, telefon: 0259/44-4590, e-mail: office@apmbh.anpm.
ro, în zilele de luni – vineri, între
orele 9.00 – 14.00, în termen de 10
zile calendaristice de la data anunț
ului.
(999)

I.S.U. Bihor
organizează licitaţie publică
cu strigare pentru atribuirea
contractului de închiriere a 1
m2 din pavilionul administrativ al Detașamentul 1 Pompieri Oradea și Stația de Pompieri Aleșd în scopul instalării
unui automat de băuturi calde.
În caz de neatribuire a contractului, licitaţia se repetă după 7
zile în aceleaşi condiţii.
Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul unității, de
unde, în perioada: 27.02.2019 –
08.03.2019, orele 09.00–15.00,
pot solicita în scris fişa de date
a achiziţiei contra sumei de
1 RON.
(1003)

comemorări

V

Se împlinesc 26 de ani
de când a plecat dintre noi un
înger cea care a fost
MIHAIELA MOZA.
Ai plecat pe drumul fără întoarcere, ai lăsat în urma ta numai lacrimi, suspine şi durere pe care nimeni nu o poate
măsura. Acolo unde ai plecat
Dumnezeu te veghează şi sufletul tău este aşezat între îngeri.
Noi cei care am rămas te plângem tot restul vieţii. Dumnezeu
să te odihnească în pace. Mama
Viorica, sora Mirela cu soţul
Wolfgang, nepoţii Beatrice şi
Lukas şi unchiul Ghiţă. (8659)

V

Prezenți mereu în gândurile noastre cu toată dragostea aducem un pios și îndurerat
omagiu dragilor noștri părinți,
socri și bunici,
preot
GHEORGHE DEMIAN
și
preoteasa
MARIOARA DEMIAN,
acum, în luna februarie, când
comemorăm împlinirea a 10
ani, respectiv 31 de ani de la
trecerea la cele veșnice. Nu vă
vom uita niciodată pentru grija părintească și dragostea pe
care ni le-ați dăruit. Dumnezeu să vă dea odihnă veșnică
în Împărăția Sa Cerească.
Mulțumim celor care le vor dărui o clipă de aducere aminte.
Fiicele Melania Paul și Georgeta Paina cu familiile. (2132)

