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SNSPA acordă titlul de Doctor Honoris Causa lui Frans Timmermans

Oﬁcialul CE distins
la Bucureşti

Trei marinari români

Răpiţi de piraţi
Trei marinari români au
fost răpiți, după ce vasul pe
care erau a fost atacat de
pirați în Lome, Togo. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor, restul
membrilor de echipaj aﬂați
la bord sunt în siguranță și
niciunul nu a fost rănit.
Vasul tanc Histria Ivory – pavilion Malta, care
aparține companiei Histria din
Constanța, ar ﬁ fost atacat de
pirați duminică seară, în jurul
orei locale 20.00, în timp ce se
aﬂa în Lome, Togo.
Reprezentanții companiei
care deţine nava au conﬁrmat
că vasul a fost atacat, dar nu
au oferit mai multe informații.
Adrian Mihălcioiu, liderul
Sindicatului Liber al Navigatorilor, spune că, potrivit primelor informații, ar ﬁ vorba
despre trei navigatori care ar
ﬁ fost răpiți. De asemenea, tot
el a spus că restul membrilor
de echipaj aﬂați la bord sunt în
siguranță și niciunul nu a fost
rănit. 

După ce i-au făcut plângere penală, oﬁcialii statului român îl premiază
echipa comisarului european
pentru relaţii externe, Hans
von de Broek, apoi timp de trei
ani a fost consilier și secretar
privat al lui Max van der Stoel, Înalt Comisar pe probleme
de minorități naționale în cadrul OSCE. În anul 1998, după
alegerile generale din Țările
de Jos, Frans Timmermans a
fost ales membru al Camerei
Reprezentanților din partea partidului Laburiștilor. În perioada
2007-2010, a fost ministru al
Afacerilor Europene. După alegerile din 2010, Frans Timmer-

mans a revenit în Parlament,
până în anul 2012, când a primit
un nou portofoliu în guvern,
pentru a conduce ministerul
Afacerilor Externe”, mai arată
comunicatul menționat.
În septembrie 2014, Frans
Timmermans a fost desemnat
pentru un post de comisar din
partea Olandei în cadrul Comisiei Europene, condusă de
președintele ales, Jean-Claude
Juncker. Începând din 1 noiembrie 2014, Frans Timmermans a preluat funcția de
prim-vicepreședinte al Comi-

siei Europene, responsabil de o
mai bună reglementare, relații
interinstituționale, statul de
drept și Carta drepturilor fundamentale.
„În octombrie 2018, Frans
Timmermans și-a anunțat
candidatura pentru funcția
de președinte al Comisiei Europene la alegerile europene
din 2019. Printre numeroasele
distincții primite, se numără și
cea de Comandor al Ordinului
«Pentru Merit», din partea statului român”, mai precizează
SNSPA. 

Parohia din judeţul Constanța nu a plătit constructorul

Biserică scoasă la licitație

O biserică din județul
Constanța a fost scoasă la
licitație de către un executor
judecătoresc, din cauza unui
litigiu între parohie și ﬁrma
care a reconstruit clădirea,
pentru stingerea unei datorii
de aproximativ 360.000 de lei.

În 2009, parohia din localitatea Bugeac a decis reconstruirea
vechii biserici, ce data din 1863,
iar pentru aceasta a contractat
o ﬁrmă. Societatea nu și-a primit însă banii datorați, astfel
că a acționat Parohia Bugeac
în instanță, iar în vara anului
trecut o instanță a Judecătoriei
Medgidia a încuviințat executarea silită a debitoarei, respectiv
„Parohia Bugeac”, pentru recuperarea sumei de 359.736,31 lei
debit şi 300 lei cheltuieli de judecată conform titlului executoriu. De recuperarea debitului s-a
ocupat un birou al unui executor
judecătoresc din circumscripția
Curţii de Apel Constanţa, iar
acesta a stabilit pentru data
de 3 aprilie 2019 licitația pentru vânzarea bisericii. „În data
03.04.2019, ora 12.00, va avea
loc în Constanța (...) vânzarea
la licitație publică a imobilului situat în Bugeac, comuna
Ostrov, jud. Constanța, (…)
imobil compus din teren intra-

vilan în suprafață de 1.298 mp
și construcție (lăcaș de cult neﬁnalizat - biserică) cu o suprafață
construită la sol de 175 mp, proprietatea debitoarei Parohia Bugeac. Prețul la care a fost evaluat imobilul este de 423.785 de lei
şi a fost stabilit de evaluator …”,
se arată în dosarul de executare.
Reprezentanții Arhiepiscopiei
Tomisului, de care aparține Parohia Bugeac, spun însă că, prin
lege, astfel de lăcașuri de cult nu
pot ﬁ supuse executării, dar o
comisie a instituției încearcă să
medieze situația. „Noi încercăm
să mediem aceste neînțelegeri
apărute între parohie și ﬁrma
constructoare, pentru stingerea
datoriilor. Legea prevede clar

Triplă crimă în Baia Mare
Trei oameni au fost uciși, luni, în Baia
Mare, în două apartamente aﬂate la mică
distanță unul de celălalt. Oamenii legii încearcă să aﬂe dacă există legături între cele
două cazuri.

SNSPA va acorda, pe 11
martie, distincția de Doctor Honoris Causa primvicepreședintelui Comisiei
Europene, Frans Timmermans, eveniment ce va avea
loc în aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”
din Capitală.

„Luni, 11 martie 2019, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)
va acorda înalta distincţie de
Doctor Honoris Causa primvicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans.
Evenimentul se va desfăşura în
Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, începând cu
ora 16.00”, se arată într-un comunicat transmis de instituție.
Potrivit SNSPA, Timmermans s-a născut la 6 mai 1961 la
Maastricht, Franciscus Cornelis
Gerardus Maria Timmermans
a studiat literatură franceză la
Universitatea „Radboud Nijmegen”, din Olanda, a urmat studii
postuniversitare în drept european și istorie la Universitatea
din Nancy, Franţa.
„Frans Timmermans și-a început cariera în Ministerul Afacerilor Externe al Olandei, iar
la începutul anilor ’90 a făcut
primii paşi în diplomaţie, ﬁind
numit secretar adjunct la ambasada Olandei din Moscova.
În anul 1994, a făcut parte din

În două cartiere diferite

că bunurile bisericești sacre, ca
lăcașurile de cult, sunt imprescriptibile și insesizabile. Probabil că cine a stabilit executarea s-a grăbit când a stabilit să
scoată la licitație lăcașul de cult.
Suntem însă convinși că situația
va ﬁ depășită și biserica va rămâne a credincioșilor, așa cum
este ﬁresc și legal”, a declarat
purtătorul de cuvânt Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen Tănăsescu.
Surse din Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă
Curtea de Apel Constanța au recunoscut negocierile purtate cu
Arhiepiscopia Tomisului și au
precizat că se caută soluții pentru stingerea debitului. 

Surse judiciare au declarat că în primul
dintre cazuri au fost sesizați că într-un apartament situat pe strada Gării, din Baia Mare au
fost găsite 2 persoane decedate, un bărbat și o
femeie, cu urme de violență. Cea care i-a găsit
pe ce doi este mama bărbatului, care a declarat
că pe femeie nu o cunoaște.
Se pare că bărbatul era cunoscut ca și consumator de băuturi alcoolice.
În al doilea caz, o tânără a sunat la 112
pentru a anunța că și-a găsit ambii părinți in
stare de inconștiență, in apartamentul lor de pe
strada Petru Dulfu, din Baia Mare.
Echipe de cercetare s-au deplasat la fața
locului. Medicii au constatat că bărbatul era
decedat, acesta având urme de violență, iar
soția acestuia, care lucra la Primărie, a fost
transportată şi internată în stare gravă la spital.
Oamenii legii fac veriﬁcări pentru a stabili
dacă există legătură între cele două cazuri,
dat ﬁind faptul că distanța dintre cele două
locuințe este mică.
Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe
lângă Tribunalul Maramureș, Bogdan Gabor, a
declarat că decesele au survenit în două cartiere diferite din Baia Mare.
„Procurorii anchetează două cazuri care
au avut loc în Baia Mare pentru săvârșirea
infracțiunii de omor. Într-un cartier au fost
descoperite într-un apartament închis două
persoane, bărbat și femeie, înjunghiate și decedate. Se presupune că decesul ar ﬁ intervenit
în urmă cu ceva timp. De asemenea, într-un
alt cartier într-un apartament au fost descoperite alte două persoane, soț și soție, soțul ﬁind
mort, cu urme de violență, iar soția, cu urme de
violență, în stare foarte gravă, este internată la
spital”, a spus Gabor. 

Fondul președintelui Senatului

Peste 190.000 lei,
cheltuiți

Călin Popescu Tăriceanu a avut alocată
suma de 200.000 lei în Fondul președintelui
Senatului, pentru anul 2018, șeful Senatului
cheltuind 192.055 de lei din banii alocați,
potrivit unui memorandum prezentat, luni,
în Biroul permanent.
„Fondul se constituie pentru ajutoare materiale, ajutoare de deces, recompense, stimulente, contribuții la acțiuni umanitare și burse.
Astfel, potrivit execuției bugetului Senatului,
pe anul 2018 în cadrul titlului de cheltuieli
bugetare Bunuri și servicii, la alineatul de
cheltuieli 20.30.07- Fondul președintelui au fost
alocate credite bugetare în sumă de 200.000
de lei din care s-au utilizat credite în suma de
192.055 lei”, conform documentului prezentat în ședința de luni a Biroului permanent al
Senatului.
Fondurile alocate au fost utilizate pe parcursul anului 2018 pentru: acordarea de ajutoare
salariațiilor Senatului cu diverse probleme
sociale grave (de sănătate, materiale, deces) în
baza cererilor adresate președintelui Senatului
40.000 lei; acordarea de cadouri în bani doamnelor care își desfășoară activitatea în cadrul
serviciilor Senatului, cu ocazia zilei de 8 martie - 49.980 lei; alocarea, cu ocazia Sărbătorilor
de Crăciun pentru oferirea de cadouri copiilor,
cu vârstă de până la 18 ani, ai salariaților și
oferirea de cadouri grupurilor de colindători 42.054 lei; acordarea de recompense angajaților
- 60.021 lei”, potrivit sursei citate. 

