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Convoi militar al NATO, implicat într-un accident pe A1

Ministrul Muncii

Trei soldați americani au
fost transportați la Spitalul
Județean Timișoara după ce
șoferul unui autovehicul ce
forma un convoi militar al
NATO a adormit la volan, a
lovit camionul aﬂată în fața
sa și a intrat într-un parapet, pe autostrada A1 Deva
- Nădlac.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu,
a aﬁrmat, luni, în urma întâlnirii cu
sindicaliștii Confederației SindicaleNaționale
Meridian, că legea pensiilor are multe
inechități care pot ﬁ reglate doar printr-o
nouă legislație.

Trei militari spitalizaţi
Accidentul rutier s-a produs
ieri pe autostrada A1 Deva Nădlac, la aproximativ cinci
kilometri de vama Nădlac.
Șeful biroului Autostrada A1
Deva - Nădlac, Valentin Burtă, a declarat corespondentului Mediafax că din convoiul
militar făceau parte 15 autovehicule cu trailer, care se
deplasau de la baza militară
de la Poplaca înspre o alta din
Uniunea Europeană, pentru
efectuarea unui exercițiu.
„Este vorba despre un convoi militar format din 15 autovehicule, care se deplasa de
autostrada A1 Deva - Nădlac
pentru a trece frontiera de
stat româno-maghiară, prin
punctul de frontieră Nădlac
2. La kilometrul 479, pe sensul de mers Arad - Nădlac,
unul dintre conducătorii auto
a adormit la volan și a intrat în
autovehiculul care circula în
aceeași direcție de mers, aﬂat
în fața lui. Speriat, șoferul a
făcut o manevră de tragere
de volan brusc spre stânga și
a intrat în parapet, urcând ulterior pe parapeții care delimitează cele două sensuri de

Loteria Română

Din convoi făceau parte peste 15 autovehicule
mers. Autocamionul respectiv
a rămas blocat pe parapeți”, a
aﬁ rmat Valentin Burtă.
În urma impactului, ușa
s-a deschis, iar șoferul care
a adormit la volan a căzut pe
carosabil, ﬁind transportat,
alături de pasagerul aﬂat în
cabină și de șoferul celuilalt
autocamion, la Spitalul Județean Timișoara pentru îngrijiri medicale.
Traﬁcul a fost restricționat
aproximativ 40 de minute pe
banda 1 și 2, ﬁind deviat pe
banda de urgență până la ridicarea autocamionului care a

intrat în parapet.
„Toți care făceau parte din
echipajul acestui convoi sunt
soldați americani, care au
fost pe teritoriul României la
bazele militare NATO, la un
exercițiu militar. Am efectuat cercetare la fața locului și
urmează ca actele premergătoare întocmite de noi să ﬁe
înaintate Parchetului de pe
lângă Tribunal Militar Timiș.
Convoiul militar și-a continuat deplasarea, a părăsit teritoriul României”, a spus Valentin Burtă.
Purtătorul de cuvânt al Spi-

talului Județean Timișoara,
Andreea Borboros, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că cei trei militari
americani răniți sunt în afara
oricărui pericol.
,,Unul a scăpat fără nicio
zgârietură, celălalt are câteva
contuzii ușoare, iar celui deal treilea pacient i s-au făcut
investigațiile necesare și va
rămâne internat pe Secția de
Politraumatism, este stabil,
conștient”, a aﬁ rmat Andreea
Borboros.

Adriana Mit, adriana.
mit@mediafax.ro

Fostul Episcop de Huşi va lucra pentru o mănăstire

Directorul În proces de pocăinţă
a fost demis
Directorul General al Loteriei Române, Mihai Păduraru, a fost demis ieri de
Consiliul de Administrație,
interimatul funcției ﬁind
asigurat de Dănuț Sporea,
potrivit Loteriei Române.
„În ședința din data de
21.08.2017 Consiliul de Administrație al C.N. Loteria
Romana SA a hotărât revocarea domnului Mihai Păduraru din funcția de director general al companiei. Începând
cu data de 21.08.2017, domnul Dănuț Sporea va asigura
interimatul funcției de director general al CN Loteria Română SA până la numirea de
către membrii Consiliului de
Administrație a directorului
general și încheierea contractului de mandat”, se arată în
comunicatul publicat luni de
Loteria Română.
Mihai Păduraru a fost numit director al Loteriei Române în urmă cu zece zile.
La ﬁnalul lunii iulie, Consiliul de Administraţie al CN
Loteria Română SA a decis
revocarea din funcţia de director general a lui Marius
Pantea. Danuţ Sporea a asigurat și atunci interimatul. 

Purtătorul de cuvânt la
Patriarhiei, Vasile Bănescu,
a declarat că fostul episcop
de Huşi va locui într-o casă
în apropierea unui schit bisericesc, în Episcopia Devei
şi Hunedoarei, urmând să
primească o remuneraţie în
funcţie de munca prestată
pentru mânăstirea respectivă.

„Fostul episcop de Huşi va
locui într-o casă pusă temporar
la dispoziţia lui, este o locuinţă
modestă, care necesită reparaţii şi nu va mai primi salariu de
episcop pentru că nu mai ocupă această funcţie. Acesta va
primi o remuneraţie în funcţie de munca prestată. Încă nu
i s-a stabilit o ﬁşă a postului,
ca să spunem aşa, dar se poate
ocupa de îndeletniciri pe parte culturală, el cunoaşte multe
limbi străine, a studiat în Germania, poate să facă traduceri,
de exemplu, pe care ar putea
primi bani”, a adeclarat pentru
Mediafax, purtătorul de cuvânt
la Patriarhiei, Vasile Bănescu.
Întrebat dacă va mai sluji
Corneliu Bârlădeanu, reprezentantul Patriarhiei a explicat
că „retragerea fostului episcop
de Huşi a adus aceleaşi consecinţe practice ca şi caterisirea,

deci, nu mai are dreptul să slujească pentru că nu mai face
parte dintr-o treaptă clericală,
este un simplu monah”.
„Fostul episcop de Huşi nu
mai reprezintă instituţia Bisercii, dar poate ﬁ un simplu
călugăr pentru că misiunea
Bisericii este aceea de a vindeca moral o persoană căzută,
astfel, Corneliu Bârlădeanu se
aﬂă într-un proces de pocăinţă”, a adăugat Bănescu.
Vineri, Corneliu Bârlădeanu
şi-a depus cererea de autoretragere din funcţia de episcop
de Huşi, chiar în ziua în care
Sinodul Permanent urma să ia
o decizie cu privire la situaţia
clericului.
Pe 30 iunie procurorii DNA

Iaşi i-au trimis în judecată pe
Sebastian Jitaru, preot arhimandrit la Catedrala Episcopală Huși, Gheorghe Damian,
preot de caritate la Spitalul Județean Vaslui, şi Mihai Bumbu, preot paroh la Parohia
Văleni, judeţul Vaslui, pentru
că l-ar ﬁ şantajat pe episcopul
Huşilor, Corneliu Bârlădeanu.
Ulterior, imaginile au apărut în
spațiul public. După ce ﬁlmarea a fost făcută publică, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei
Române a declarat că după ce a
analizat imaginile cu doi bărbaţi întreţinând relaţii sexuale
apărute în spaţiul public, poate
conﬁrma că unul dintre aceştia
este episcopul Huşilor, Corneliu Bârlădeanu. 

Inechitățile din lege
se pot corecta

„Avem de-a face cu o lege a pensiilor care
are multe inechități. De-a lungul timpului
s-a încercat în Parlament repararea acestor
inechități. Totul se poate regla numai printr-o
lege nouă. Ne gândim la o legislație pe pensii
care să corecteze inechitățile”, a spus Vasilescu,
în urma întâlnirii cu membrii Confederației
Sindicale Naționale Meridian (CSN Meridian).
La rândul lor, reprezentanții Confederației au
cerut eliminarea pensiilor speciale
„La întâlnire au venit oameni din minerit,
păduri, transporturi, ape și au cerut doamnei
ministru să se termine cu pensiile speciale. Să
facem o lege ca pensiile speciale să dispară. Ce
dorește și opoziția și puterea din Valea Jiului
este ca celor mulți să li se mărească pensia și să
ﬁm mai atenți cu cei mulți.(...) Minerii ar dori
să se calculeze pensiile în funcție de contribuția
pe care au avut-o de-a lungul timpului. Unii
până în 2011 aveau o pensie, iar alții au altă
pensie după 2011”, a explicat președintele CSN
Meridian, Ion Popescu.
Liderii Confederației Sindicale Naționale
Meridian au avut, luni, o întâlnire de lucru
cu ministrul Muncii, în cadrul căreia a fost
analizată situația din mai multe sectoare,
respectiv minerit, transporturi, administrație,
poliție, silvicultură, cultură și mass-media. 

104 milioane pierderi
la Tarom

Directorul general
a demisionat
Directorul
general al companiei aeriene de
stat Tarom, Eugen
Davidoiu, și-a dat
demisia, luni dimineață, decizia sa
ﬁind luată după ce
la ultima ședință
de guvern, premierul Mihai Tudose
a criticat managementul acestuia,
în ultimul an ﬁind
înregistrate pierderi de peste 104 milioane lei.

Șeful Tarom și-a înaintat demisia cu toate
că în cursul zilei de duminică anunța că nu are
motive să plece de la conducerea companiei,
argumentând că a adus două aeronave noi și
că a început restructurarea „deranjând unele
grupuri de interese” care „vor să dispară companiile de stat”.
Întrebat, la Digi TV, dacă i s-a cerut demisia,
directorul general de la Tarom a răspuns: „Nu
am de ce să-mi dau demisia. Pentru ce să mi se
ceară demisia, că am adus două aeronave noi?
Că am început restructurarea companiei? Am
deranjat, probabil, unele grupuri de interese,
dar asta e”.
În schimb, premierul Mihai Tudose a anunţat, duminică seara, că va dispune Corpului de
control să investigheze, începând de luni, situaţia de la Tarom, companie care a înregistrat o
pierdere istorică, el subliniind că aceasta nu va
ﬁ închisă sau vândută, dar că e necesar să intre
pe proﬁt.
Corpul de control al premierului Mihai
Tudose va merge luni la Tarom şi la Compania Naţională de Investiţii (CNI), au precizat,
duminică surse guvernamentale. Sursele citate
au menţionat că Tudose a luat această decizie
în cursul zilei de duminică, când s-a aﬂat la
Guvern, după ce, vineri, în cadrul şedinţei de
Guvern, i-a cerut ministrului Transporturilor,
Răzvan Cuc, să dea explicaţii legat de situaţia
de la Tarom. 

