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Societatea Ornitologică Română despre intensiﬁcarea vânătorii de mistreți

Risc de extindere a pestei porcine
Intensiﬁcarea vânătorii de
mistreți și de prădători în
România riscă să extindă focarele de pestă porcina africană (PPA), se arată într-un
comunicat emis de Societatea
Ornitologică Română (SOR).

Aceste
măsuri
ale
autorităților române vin în
directă contradicție cu recomandările Uniunii Europene
pentru combaterea bolii, în directă contradicție cu articolele
ștințiiﬁce care susțin strategia
europeană cu privire la pesta
porcină africană.
Recomandarea SOR este
ca autoritățile din România
să combată focarele de PPA
prin măsurile recomandate de
autoritățile europene, nu prin
tehnici care ar putea duce la
extinderea focarelor.
„În documentul de pe siteul
Comisiei Europene – la articolul 8 este precizat că vânarea
mistreților nu este o soluție,
ci o problemă, dat ﬁind că turmele de mistreți infectați vor
ﬁ dislocate și vor întâlni alte
populații pe care să le infecteze. Mai mult, din partea Comisiei Europene este recomandat
ca vânătoarea de mistreți să ﬁe
interzisă, la apariția unor focare active. Ea poate ﬁ reluată la
trei luni după ce nu apar noi ca-

zuri. Aceeași situație este și la
European Food Safety Authority, care nu recomandă intensiﬁcarea vânătorii de mistreți,
deoarece populațiile se pot
muta. Mai mult, vânătoarea nu
reușește să reducă numărul de
mistreți, animale foarte proliﬁce, astfel încât în doar câteva
luni de zile numărul animalelor este la fel de mare”, se arată
în comunicatul SOR.
În ciuda recomandărilor și a

strategiilor realizate de experți
la nivel european, în România
măsurile luate sunt exact pe
dos, mai spun reprezentanții
SOR.
„Nu doar că România permite vânătoarea porcilor mistreți,
ba chiar duce măsurile la un
nou punct extrem. Permitem
vânătoarea de specii protejate, doar pentru că sunt prădători (cu păr și pene). Nu există
niciun articol ștințiiﬁc care

să demonstreze că PPA se
răspândește cu ajutorul păsărilor de pradă sau al animalelor
necrofage. Articolele existente, care detaliază modalitățile
de transmisie a bolii nici măcar nu amintesc această posibilitate sau subliniază că probele
de sânge luate de la rozători și
păsări din zonele afectate de
pestă porcină nu au conținut
virusul”, se mai arată în comunicatul amintit. 

na custodiată era înregistrată
în evidența unității penitenciare cu afecțiuni medicale cronice”, transmite Administrația
Națională a Penitenciarelor.
Totodată, ANP anunță că, la
nivelul administrației locului
de deținere, a fost demarată o
anchetă internă.
Avocatul fostului judecător
a declarat că va face plângere
penală împotriva conducerii
Penitenciarului Jilava şi memorii la Ministerul Justiţiei
(MJ) și ANP referitor la situaţia din închisori. „Voi face
plângeri împotriva directorului care a dispus transferul la
2 noaptea, voi face un memoriu la Ministerul Justiției și
la Administrația Națională a
Penitenciarelor, cu solicitarea
de efectuare de veriﬁcări, voi
face tot ceea ce trebuie făcut.
Memoria acestui om merită”, a
declarat avocatul Lorette Luca.
Şi Avocatul Poporului a dispus efectuarea unor anchete la
penitenciarele Giurgiu, Rahova și Jilava după moartea fostului judecător. „Ne-am sesizat
din oﬁciu și am dispus efectuarea unor anchete la penitenciarele Giurgiu, Rahova și Jilava.
Aceste anchete se vor efectua
de către colegii de la domeniul
privind armata, justiția, poliția
și penitenciarele, respectiv
Mecanismul Național de Prevenire a Torturii. Echipele vor
ﬁ mixte și din ele va face parte,
obligatoriu, cel puțin un medic.
Vor veriﬁca motivele pentru
care s-a dispus efectuarea transferului de la Rahova la Giurgiu și apoi cele pentru care a

fost transferat de la Giurgiu
la Jilava. Și, bineînțeles, vom
urmări să vedem dacă au fost
respectate prevederile legale
privind efectuarea transferului, pentru că am înțeles că, pe
de-o parte, era grav bolnav, pe
de altă parte transferul s-ar ﬁ
făcut în timpul nopții”, a declarat Avocatul Poporului, Victor

Ciorbea. Fostul judecător Stan
Mustață a decedat, în noaptea
de miercuri spre joi, din cauza
unui infarct miocardic suferit
în timp ce i se făcea o dializă. Fostul magistrat, care era
încarcerat de mai bine de doi
ani, avea cancer, dar suferea
și din cauza unor probleme ale
rinichilor.

Condamnat pentru corupţie
În mai 2016, Stan Mustaţă,
fostul judecător al Curţii de
Apel Bucureşti, a fost condamnat la 8 ani şi 6 luni de închisoare, ﬁind acuzat de luare de
mită şi traﬁc de inﬂuenţă. În
motivarea Curţii Supreme se
arată că magistratul a luat mită
de la inculpaţi sau de la condamnaţi pentru a pronunţa soluţii favorabile. De asemenea,
se preciza că a încercat să scape
de dosarul care îl avea protagonist pe Dan Voiculescu, şi anume „Privatizarea Institutului
de Cercetări Alimentare“ sau
dosarul „ICA“. Motivul: „se
înscrie pe aceeaşi linie a măsurilor de precauţie în scopul
protejării intereselor grupului
infracţional organizat din care

Peste 500 de persoane au participat la slujba
de înmormântare a lui Dumitru Fărcaş, oﬁciată
de un sobor de preoţi în frunte cu mitropolitul
Clujului, IPS Andrei Andreicuţ, pe scena sălii
mari a Casei de Cultură a Studenţilor din ClujNapoca. La catafalc a fost constituită o gardă
formată din patru militari, iar o gardă militară
de onoare a întâmpinat sicriul la ieşirea din
instituţie. Au fost depuse şi coroane de ﬂori din
partea Preşedinţiei României şi Guvernului.
La ﬁnalul slujbei de înmormântare, în faţa
Casei de Cultură a Studenţilor, primarul Emil
Boc a anunţat că un grup de taragotişti şi acordeonişti a pregătit un moment special de muzică populară in memoriam Dumitru Fărcaş, la
care au asistat toţi cei prezenţi, traﬁcul rutier
ﬁind blocat în zonă.

„Maestre Dumitru Fărcaş, dragă Mitrule,
suntem cu toţii în faţa casei tale, Casa de Cultură a Studenţilor, a Ansamblului Mărţişorul
căruia i-ai fost emblemă pentru totdeauna. Tu
nu ne vei părăsi niciodată pentru că muzica ta
este în suﬂetul poporului român, face parte din
ﬁbra noastră naţională, din ADN-ul poporului
român. Tu eşti cu noi şi noi vom ﬁ cu tine pentru totdeauna”, a spus Boc. Printre cei prezenţi
s-au numărat artişti de muzică populară - Sava
Negrean, Dinu Iancu Sălăjanu, Aurel Tămaş,
Ioan Bocşa, Ionuţ Fulea, Maria Marcu, dar şi
actorul Dorel Vişan. După momentul artistic,
cortegiul funerar s-a îndreptat spre comuna
natală Groşi, judeţul Maramureş, unde Dumitru Fărcaş va înhumat într-un cavou construit
în spatele casei părinteşti. 

Dosar de moarte suspectă

Reprezentanții
Parchetului de pe lângă Tribunalul
București au deschis, joi, un
dosar de moarte suspectă, după
ce judecătorul Stan Mustață a
decedat miercuri noapte. Dosarul a fost deschis în urma unei
sesizări a Spitalului Militar
„Carol Davila”. De asemenea,
și Administrația Națională a
Penitenciarelor (ANP) anunță
că a demarat o anchetă internă
la nivelul Penitenciarului Jilava după decesul fostului judecător Stan Mustață. Acesta a
fost transportat din închisoare
la Spitalul Carol Davila, unde
ulterior a decedat.
„În data de 8 august 2018, în
jurul orei 22.00, s-a înregistrat
decesul unei persoane custodiate de Penitenciarul București
- Jilava care se aﬂa internată
într-o rețea sanitară publică.
Conform procedurilor legale,
au fost dispuse următoarele măsuri: anunţarea familiei
persoanei decedate, informarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate și
urmează a ﬁ sesizate organele
competente pentru cercetarea
cauzelor și împrejurărilor care
au condus la producerea evenimentului. Precizăm că persoa-

În acorduri de taragot
şi acordeon

Dumitru Fărcaş a fost condus ieri pe ultimul drum de peste 500 de persoane în acorduri de taragot şi acordeon, într-un moment
folcloric susţinut de un grup de folclorişti în
faţa Casei de Cultură a Studenţilor din ClujNapoca, la ﬁnalul slujbei de înmormântare.

Fostul judecător Stan Mustață a decedat în puşcărie
Procurorii
Parchetului de pe lângă Tribunalul
București au deschis, joi, un
dosar de moarte suspectă
în cazul decesului fostului
judecător Stan Mustață, cauza ﬁind deschisă în urma
unei sesizări depuse de către reprezentanții Spitalului
„Carol Davila”.

Dumitru Fărcaş, condus
pe ultimul drum

aceştia făceau parte, devenind
astfel clar că membrii grupului aveau reprezentarea că
vor ﬁ vulnerabili în situaţia în
care inculpatul Mustaţă Stan
intra în atenţia publică, prin
judecarea unui dosar penal
ce prezenta un interes public
foarte mare.”
Practic, Mustaţă a fost arestat de judecători la sfârşitul
lunii aprilie 2014, exact înainte să se pronunţe în dosarul
privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare.
Un alt complet de judecată,
format din Camelia Bogdan şi
Alexandru Mihalcea, a decis
în august 2014 condamnarea
lui Dan Voiculescu la 10 ani
de închisoare. 

ANAF pune la dispoziţia
contribuabililor

Computere în sistem
self-service

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat joi, într-un comunicat,
punerea la dispoziţia contribuabililor de
calculatoare în sistem self service în 98%
dintre sediile sale.
Scopul calculatoarelor, conform ANAF, este
de a le permite contribuabililor să se obişnuiască cu serviciile online puse la dispoziţie.
„La cererea contribuabililor, aceştia pot ﬁ
asistaţi de inspectorii ﬁscali în toate etapele utilizării serviciilor online: înscrierea în
Spaţiul Privat Virtual, depunerea de declaraţii,
consultarea ghidurilor şi informaţiilor existente
pe site-ul ANAF etc. În plus, tot la cererea contribuabililor, inspectorii ﬁscali ANAF pot oferi
îndrumări cu privire la modul de îndeplinire al
obligaţiilor ﬁscale”, se arată în comunicat.
Nu în ultimul rând, „începând cu 1 ianuarie 2019 comunicarea dintre MFP-ANAF şi
contribuabili va ﬁ realizată exclusiv online”,
precizează instituția. Lista sediilor în care este
disponibil acest nou serviciu pentru contribuabili poate ﬁ accesată la următorul link: https://
static.anaf.ro. 

