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Poliţiştii au acţionat în mai multe pieţe din Oradea

Ţigări şi alte bunuri conﬁscate S
În perioada 11 - 21 iunie a.c.,
poliţiştii Biroului de Ordine
Publică împreună cu cei ai Biroului Poliţiei de Proximitate
din cadrul Poliţiei Municipiului
Oradea au acționat în piețele
agroalimentare de pe raza Municipiului Oradea și în zonele
adiacente acestora, pentru a
preveni actele ilicite de comerţ
şi comerţul ambulant fără documente legale.
În cadrul acţiunii, în care au fost
implicaţi 42 de poliţişti orădeni,
au fost legitimate şi veriﬁcate în
bazele de date 569 de persoane,
au fost controlate 216 autoturisme,
au fost efectuate controale la 32
de societăţi comerciale, iar pentru
neregulile constatate au fost aplicate 88 de sancţiuni contravenţionale cu amenzi în valoare de
26.010 lei, din care 19 potrivit prevederilor Legii nr.12/1990 privind
protejarea populaţiei împotriva
unor activităţi comerciale ilicite,
20 conform prevederilor Legii
nr.61/1991 pentru sancționarea
faptelor de încălcare a unor norme
de conviețuire socială, a ordinii

și liniștii publice şi 49 la O.U.G.
nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice.
De asemenea, în cadrul acţiunii
au fost constatate trei infracţiuni,
au fost conﬁscate bunuri oferite
spre comercializare fără documente legale, respectiv 290 de pachete
de țigarete (5.800 ﬁre țigarete) nemarcate legal, diverse articole de
îmbrăcăminte, echipamente electrice și pentru construcții, bunuri
în valoare totală de 12.970 lei.
Astfel, la 17 iunie a.c., într-o
piaţă din municipiul Oradea a
fost depistat un bărbat de 43 de
ani, din Oradea, în timp ce oferea
spre vânzare, din portbagajul unui
autoturism, 123 de pachete de ţigarete (2.460 ţigarete) nemarcate
legal, în valoare de aproximativ
1.230 lei.
Ţigările au fost ridicate în vederea conﬁscării, iar persoana în
cauză a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare
de 2.000 lei. De asemenea, într-o
piaţă din municipiul Oradea a fost
depistat un bărbat de 31 de ani,
din Bulgaria, în timp ce oferea
spre vânzare unelte şi scule electi-



Profund îndurerați am
aﬂat de moartea neașteptată a
bunului nostru prieten
TEODOR LEȘ (JONY)
Nimeni nu este întrebat când
dorește să își ia rămas bun de
la această lume. A plecat lăsând în urmă tristețe și durere.
Dumnezeu să-l ierte! Un grup
de prieteni și personalul Braseriei „Coco”



Cu nemărginită durere
și tristețe în suﬂet, ne despărțim
de cel care ne-a fost prieten
TEODOR LEȘ
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Lucaci Crăciun cu familia

ce fără documente de provenienţă.
Acesta a fost sancţionat contravenţional conform prevederilor

comemorări

Legii nr.12/1990, iar bunurile fără
documente legale au fost conﬁscate. 

Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
...cât nu le-a fost ruşine. Mai,
mai că am ajuns să sărbătorim 15
Martie ca sărbătoare naţională. A
fost cât pe ce ca Dragnea să dea
autonomie Ţinutului Secuiesc şi
câte alte minuni. Ceea ce nu s-a
prea spus e faptul că preşedintele
PSD a fost avertizat că, în aceste
condiţii, riscă să-i pice moţiunea
şi, o dată cu ea, şi scaunul de sub
fund. Speriat, şeful PSD a dat înapoi. Adică le-a luat ungurilor tot
ce le promisese. Uite aşa am ratat
ocazia de a sărbători, cu pălincă
şi kurtos, consolidând relaţia frăţească pe care o avem de secole.
Încă o criză guvernamentală ca
asta şi scumpii noştri politicieni chiar dau Ardealu’! * Tot la
capitolul negocieri, merită consemnate întâlnirile dintre echipa
Ponta-Grindeanu şi solii oﬁciali
ai PSD. Ca de ﬁecare dată în istorie, răsculaţii au fost momiţi cu
funcţii şi demnităţi în stat. Ei nu şi
nu, numa’ capu’ lui Dragnea! Dialogul (ab)surzilor. * Fiindcă nu era
tocmai stăpân pe situaţie, Dragnea
paşa a dat ﬁrman: care pesedist
nu susţine cu entuziasm căderea
propriului guvern va ﬁ mazilit.
Doar că, până la urmă, socoteala
de la partid nu i s-a prea potrivit
cu cea din Parlament. Constatând
că există riscul să nu-şi poată trece noul guvern, preşedintele PSD
s-a arătat plin de bunăvoinţă faţă
de senatorii şi deputaţii din Caraş şi Timiş care l-au susţinut pe
Grindeanu. „O, paşă, cât de darnic eşti”! Din interes, evident. *
Sorinel Armeni, consilier local în
localitatea Roşieşti, din Vaslui, a
fost atacat de un mistreţ. Şi por-

decese



Au trecut 10 ani de când

suﬂetul dragei noastre soţii,
mame, soacre şi bunici

cii sălbatici s-au săturat de această clasă politică. * Avem şi veşti
bune! Suntem şi noi primii în lume
la ceva. România este lider mondial la videochat. Păi, fete frumoase
avem, internet de mare viteză este,
„investitori” sunt. Aşadar, au fost
create toate condiţiile unei reale
şi sănătoase creşteri economice.
* Mihai Busuioc, fost secretargeneral al Guvernului „de tristă
amintire”, era să plătească cu viaţa
bătălia de la Palatul Victoria. Sub
presiunea evenimentelor, omului i
s-a făcut rău şi a fost dus la spital.
Cum nu l-au găsit în birou, Ponta
şi Grindeanu au conchis că secretarul-general i-a trădat. Deci i-au
sigilat biroul şi l-au demis imediat. O mână de apropiaţi, veniţi
să-i recupereze medicamentele,
au fost primiţi ca nişte duşmani ai
poporului, mai să ﬁe luaţi pe sus
de jandarmi. Era să se lase cu bătaie. Aparţinătorii au fost la un pas
de a suna la 112 pentru a recupera
tratamentul bietului om. Până la
urmă au căzut la pace şi au rupt
sigiliul. Neîncrederea ucide! *
Cine lipsea din balamucul guvernamental? Gigi, că fără el circul e
ca nunta fără lăutari. Amintinduşi de vremurile sale de glorie, când
era alintat drept „Războinicul luminii”, Becali s-a jurat să nu aibă
linişte până nu-l vede pe Dragnea
în puşcărie. Riscantă aﬁrmaţie. Să
nu se întoarcă împotriva lui. Dar,
mă rog, îl vede cineva pe Gigi liniştit?! * CCR a vorbit. Un condamnat penal nu poate ﬁ ministru.
Dar tot Curtea, în mărinimia ei,
i-a sugerat lui Dragnea şi posibile
soluţii pentru mica sa problemă.

Cum cu amnistia s-a încercat deja,
ar trebui să ne aşteptăm oare la o
Ordonanţă 13 bis privind reabilitarea sau dezincriminarea? * Când
s-o mai linişti, Senatul urmează
să discute un proiect de lege care
zice că angajatorii pot da bonuri
culturale sau sportive angajaţilor
lor. Partea ciudată e că salariatul
va ﬁ pus să aleagă între acestea şi
bonurile de masă. Adică, dacă citeşti, o să ﬂămânzeşti! Bun mesajul! De fapt, asta ştiu toţi puştii din
ziua de azi. Cine are carte nu mai
are parte. * Aţi observat că Grindeanu, cel atât de curajos în zilele
în care a împărţit numai cu Ponta
Palatul Victoria, n-a avut bărbăţia de a ﬁ în sală atunci când s-a
anunţat rezultatul votului. Cu aşa
scor, 241 la 10, nu-i de mirare. Dar
iată cum a mai ratat un moment
istoric. Moment comparabil poate
doar cu cel în care, cică, era cât pe
ce să îşi dea demisia din cauza Ordonanţei 13. * Viaţa ne obligă să
mai marcăm o inovaţie absolută a
politicii româneşti. Se prea poate
ca, în viitorul guvern, să avem miniştri care şi-au „picat” echipa în
Parlament, adică unii care au votat
împotriva lor înşişi. * După cum
zic unii analişti, s-ar putea să mai
avem parte de încă un „guvern de
sacriﬁciu”, precum a fost cel al lui
Grindeanu. Se pare că procedurile
clonării lui Dragnea n-au dat încă
rezultate satisfăcătoare. * Altă
dandana! După ce au demisionat
prin metoda copy-paste şi după ce
şi-au concediat şeful, miniştrii vor
înapoi în Guvern. 20 dintre foştii
membri ai cabinetului Grindeanu
şi-au retras demisiile. Cică e spre

binele ţării ca ei să se întoarcă
la muncă. Deci, încă o premieră.
După ce am avut premier fără guvern, acum vom avea executiv cu
prim-ministru... executat. * Lista
scurtă a celor care s-ar caliﬁca
pentru poziţia de succesor al lui
Grindeanu: Carmen Dan, Viorica
Dăncilă şi Mihai Fifor. Să vedem!
* Fostul deputat Cristian Rizea,
celebru pentru stilul său de viaţă
şi pentru vacanţele petrecute la
Monaco cu diverse personaje din
„servicii”, recidivează. L-a dat în
gât pe Geoană. Cică preşedintele
de-o seară al României era mare
amator de vacanţe pe Coasta de
Azur. Mai mult, Rizea susţine
că i-a dat lui Geoană sute de mii
de euro. Sigur, Geoană o să zică,
la fel ca în povestea cu ceasurile
scumpe, că vacanţele le-a primit
cadou. Ce să ﬁ făcut prostănacu’
cu atâta amar de bani? Şi-a făcut
partid, „instituţie” care, dacă nu
eşti la ciolan, e maşină de tocat
bani. * Darius Vâlcov, mai nou
cercetat şi pentru luare de mită,
e, cică, angajat al Camerei Deputaţilor. Plata pentru decapitarea
lui Grindeanu să ﬁe o sinecură?!
Dacă premierul şi-ar ﬁ pus singur
capul în laţ, căpăta şi el ceva. *
Şerban Nicolae, copilul de suﬂet
al penalului Voicu, ăla care a spart
toate recordurile de mitocănie
parlamentară, naşul Ordonanţei
treişpe’, ar putea ﬁ, cică, ministrul
Justiţiei. Ăsta nu fusese suspendat
din PSD? Cum ziceam, s-ar zice
că se pune de-o nouă Ordonanţă.
Ceva cu reabilitatea sau dezincriminarea...
 Mihai VIFOR

MARIA-VIORICA ŞANDOR
a plecat la ceruri. Ai lăsat în
urma ta multe lacrimi, durere
şi tristeţe. Vei ﬁ mereu în gândurile noastre, iar bunul Dumnezeu să te aibă în paza Sa. Nu
te vom uita niciodată. Familia.
(4731)



Pios omagiu de neui-

tare, dragoste şi recunoştinţă
pentru suﬂetele părinţilor mei,
la 5 ani de la mutarea la cele
veşnice a iubitului meu tată
GHEORGHE BOLDOG
şi 12 ani de când mama mea,
MARIA BOLDOG,
s-a mutat dintre noi. Dumnezeu să vă odihnească în pace!
Fiica Bianca cu familia. (4782)

Anunţurile de
comemorări
şi decese
se preiau:


la

ghişeul

de

pe

Aleea Gojdu nr. 3, lunivineri între orele 8.0018.00,

duminică,

între

orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe str.
Patrioţilor nr. 4
(lângă Teatrul de
stat)

luni-vineri,

între orele 9.0018.00, duminică,
16.00-18.00

