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La aniversarea profesorului Ioan Horga

O carte ca un buchet de flori
Sala de ședințe a Bibliotecii Universității din Oradea
a fost plină, ieri, la lansarea
cărții „The european space
– borders and issues” publicată în onoarea decanului
Facultății de Istorie, Relații
Internaționale, Științe Politice și Științe ale Comunicării,
din cadrul Universității din
Oradea, Ioan Horga.

Evenimentul a început la ora
12.00, a fost moderat de Florentina Chirodea și i-a avut la
prezidiu pe rectorul Constantin Bungău, președintele Senatului Universității – Sorin Curilă, reprezentanta Cancelariei
Prefectului – Claudia Timofte
și profesoara Lia Pop.
Rectorul Constantin Bungău a spus că speră ca în cadrul facultății să fie acreditat
un nou doctorat în domeniul
Relațiilor Internaționale, iar
Sorin Curilă a promis să sprijine demersurile științifice ale
facultății. Claudia Timofte i-a
oferit decanului Ioan Horga, cu
ocazia împlinirii celor 60 de
ani, o plachetă aniversară din
partea Prefecturii. Reprezentantul Universității din Debrecen a vorbit despre relația bună
pe care o are cu Universitatea
din Oradea și despre proiectele transfrontiere dezvoltate
în comun, iar Mihai Drecin a
spus că știa încă din anii `80 că
generația lui Horga va fi una
importantă. Despre lucrare au
vorbit Mircea Brie și Lia Pop.
„Ioan Horga a publicat peste 200 de lucrări științifice în
edituri importante din toată lumea. Este istoric ca formație și

Cartea a fost scrisă în onoarea decanului Ioan Horga
din această perspectivă a putut și politice în Europa, alta desă privească dintr-un alt unghi dicată procesului integrării și
relațiile europene. Lucrarea a granițelor și o alta, dedicată
apărut ca un demers logic pe securității și cooperării în Eufirul cercetărilor lui și ale co- ropa. Pe fiecare secțiuni sunt
legilor. Este publicată în limba lucrări foarte importante care
engleză pentru că o parte din merită citite”.
lucrările trimise de cercetători
și prieteni au fost scrise direct „Iertați-mă că nu am
în această limbă, dar și pentru
a avea mai multă vizibilitate”, făcut mai multe!”
Ioan Horga a povestit, la fia spus Mircea Brie care a fost
completat de Lia Pop: „Este o nalul conferinței, despre anii
carte scrisă serios, un fel de de dinainte de a fi profesor
florilegiu. Un buchet de flori la Universitatea din Oradea,
din partea colegilor, la împlini- despre ambițiile neîmplinirea celor 60 de ani. Prin depar- te și despre colegii trecuți în
tamentul fondat de Ioan Horga, neființă.
„Apostolul Pavel spune că
Universitatea din Oradea a fost
binele
este în mine, dar nu găînscrisă într-o rețea nouă de
universități, lucru foarte im- sesc cum să-l fac. S-a vorbit
portant astăzi, când aproape mult aici despre ce am făcut,
toate lucrurile acestea țin de dar nu și despre ce nu am fărețele. Cartea are trei secțiuni. cut. Pentru acest bine, pe care
Una dedicată relațiilor istorice nu l-am făcut, îmi cer scuze.

Un ONG revitalizat

CRSE, în faţa
unui nou început

Centrul Regional de Supraveghere Ecologică „Munţii Apuseni” (CRSE), una dintre
organizaţiile de mediu binecunoscute bihorenilor, mai ales datorită dăruirii şi intransigenţei cu care a abordat, în anii `90, mai
multe campanii de mediu („Lăsaţi Crişul
verde!” sau „Un singur Padiş. Natural.”), îşi
propune să revină în viaţa publică.
„Este nevoie de un câine de pază şi pentru
ecologie, nu doar pentru democraţie”, spune
Viorel Lascu, primul preşedinte al CRSE, explicând decizia membrilor fondatori de a reactiva această federaţie a ONG-urilor de mediu.
Viorel Lascu consideră că, în ultima perioadă,
presiunea pe mediul natural este din nou în
creştere şi la nivelul judeţului Bihor. „În viziunea mea, organizaţiile de mediu trebuie să
îşi facă datoria de a semnala aceste presiuni
şi, dacă este nevoie, de a lua atitudine. În plus,
mi-aş dori ca, prin activitatea CRSE, să putem
să contribuim şi la demararea sau deblocarea
unor proiecte legate de protecţia Munţilor
Apuseni”, a mai declarat Viorel Lascu.
Adunarea generală a CRSE, desfăşurată în
12 ianuarie 2017, l-a ales în funcţia de preşedinte al acestei asociaţii pe Florin Budea.
„Propunerea, venită din partea ECOTOP, m-a
onorat. În aceeaşi măsură, trecutul CRSE şi
alegerea mea în această funcţie mă obligă. Am
primit mandat pentru a face unele propuneri în
vederea revizuirii Statutului CRSE. Şi, chiar
mai important decât asta, am sarcina de a readuce la viaţă organizaţia. Nu va fi uşor, dar
am convingerea că e necesar”, a declarat noul
preşedinte.
n R.C.

Centrul de studii juridice în
domeniul cooperării transfrontaliere a apărut în urma unei
discuții pe care am avut-o cu
colegul Alexandru Ilieș când
ne întorceam de la o conferință
din Polonia. Atunci am spus:
„uite ce fac polonezii și cu germanii, noi de ce nu a putea să
facem așa ceva cu ungurii?”.
Sunt foarte mulți colegi care
au avut un merit egal sau poate mai mare ca al meu în toate
aceste realizări. Iertați-mă că
nu am făcut mai multe!”, a încheiat Ioan Horga. Au luat apoi
cuvântul mai mulți colegi cu
care a lucrat.
Cartea „The european space
– borders and issues” are 586
de pagini și a fost publicată la
Editura Universității din Oradea.
n Vasilică ICHIM

Trei autovehicule au fost implicate într-un acroşaj

Accident în Topa de Criş
O femeie de 29 de ani a ajuns la spital după ce maşina în care se afla a
fost implicată într-un accident rutier produs, luni, pe DN1. Coliziunea
a fost provocată de şoferul unei autoutilitare care, din cauză că nu a
păstrat distanţa în timpul deplasării,
nu a reuşit să oprească într-o intersecţie.

Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor,
accidentul s-a produs, luni, pe DN 1,
în afara localității Topa de Criș, județul
Bihor. „Un bărbat de 45 de ani, din municipiul Galați, județul Galați, în timp
ce conducea o autoutilitară cu remorcă,
nu a păstrat o distanță corespunzătoare în timpul deplasării şi nu a reușit să
oprească la intersecția cu drumul comunal spre localitatea Borozel, având
autoturisme oprite în fața sa. Astfel, a
pătruns pe contrasens și a acroșat un
autoturism condus din sens opus de
un bărbat de 32 de ani, din municipiul
Aiud, județul Alba. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-o
altă autoutilitară, aflată în coloană. În
urma accidentului rutier, o femeie de 29
de ani, din localitatea Șelimbăr, județul
Sibiu, pasageră în autoturismul acroşat,

a suferit leziuni pentru îngrijirea cărora
a fost transportată la spital”, a precizat
subcomisarul Alina Dinu, purtătorul
de cuvânt al IPJ Bihor. Poliţiştii rutieri
continuă cercetările pentru stabilirea
cu exactitate a împrejurărilor şi cauzelor producerii evenimentului rutier.
n Alina UNGUR

Gunoiul frige
la buzunare
urmare din pagina 1
Potrivit ministrului, în noul proiect de
Ordonanță vor fi introduse praguri în privința
plății taxei pe deșeul depozitat la groapa de
gunoi.
„Vom impune praguri, iar taxa de depozitare nu va fi plătită de către cei de la depozitele
de gunoi, ci de către operatorii de salubritate.
Practic, operatorii vor plăti doar diferența
dintre ținta de valorificare și ceea ce realizează
efectiv. Dacă, de exemplu, operatorul își impune o țintă de valorificare de 20% pe an și realizează doar 10%, atunci se va plăti taxă doar
pentru diferența nerealizată. O propunere în
dezbatere publică, în acest sens, va fi începând
de mâine (azi - n.r.). Eu cred că Administrația
Fondului pentru Medie trebuia să comunice
cu autoritățile locale încă de anul trecut și să
informeze pentru pregătirea acestui moment”,
a menționat ministrul Mediului.

O întârziere... mioritică

Operatorii de salubritate care vor depozita deșeuri la groapa de gunoi vor trebui să
plătească o taxă de 80 de lei pentru fiecare
tonă depusă, începând cu data de 1 ianuarie
2017, urmând ca această taxă să crească la 120
lei/tonă din 2018, potrivit prevederilor Legii
384/2013.
În timp ce OUG 31/2013 reglementa taxarea
progresivă a depozitării, începând cu 50 lei/
tonă din 2014, 80 de lei/tonă din 2015 și 120
lei/tonă, cu începere din 2016, Legea 384 introduce creșterea taxei la 80 de lei/tonă din 2017,
respectiv la 120 de lei/tonă, abia din 2018.
România ar fi trebuit să introducă o taxă pe
deșeuri la groapa de gunoi, în valoare de 80
de lei pe fiecare tonă, începând din ianuarie
2016, iar banii obținuți urmau să meargă către
Fondul de Mediu.
Din datele oficiale, prezentate în august 2015
de fostul ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu, reieșea faptul că în România taxa pe
groapa de gunoi se va situa sub nivelul perceput în alte țări din regiune, cum ar fi în Ungaria
unde valoarea este de 34 euro/tonă.

Obligaţii... selective

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are de îndeplinit, până în 2020,
conform directivelor europene, următoarele
obiective: minimum 50% rată de reutilizare
și reciclare din masa totală a cantităților de
deșeuri (hârtie, metal, plastic și sticlă), minimum 70% nivel de pregătire pentru reutilizare,
reciclare și alte operațiuni de valorificare materială de minimum 70% din masa cantităților de
deșeuri ne-periculoase provenite din activități
de construcție și demolări, 60% valorificare
a deșeurilor de ambalaje din total ambalaje
introduse pe piața națională. De asemenea, țara
va trebui să atingă, anual, o cantitate colectată de deșeuri electronice de 4 kg/locuitor și
să colecteze separat bio-deșeurile în vederea
compostării și fermentării acestora. n

