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Situația pe anul 2018

Avocatul Crișanei

Anul trecut, regimul hidrologic al bazinului hidrograﬁc
Crișuri s-a situat, începând
cu luna ianuarie, peste normalele lunare, în mod special
în bazinele hidrograﬁce ale
râurilor Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru și Crişul
Alb. Anunțul a fost făcut joi,
10 ianuarie, în cadrul unei
conferințe de presă, de către
Sorin Guler, directorul Administraţiei Bazinale de Ape
(ABA) Crişuri Oradea.

În cadrul Monitorului Oﬁcial al României, partea I, numărul
1074 din data de 18
noiembrie 2018, a fost
publicată Legea nr.
310/2018 pentru modiﬁcarea și completarea
Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă.

ABA Crişuri, la ora bilanţului

Din punct de vedere pluviometric, anul 2018 s-a caracterizat prin cantități mai mari în
lunile februarie, martie, iunie
și iulie, iar cantitățile cele mai
reduse s-au înregistrat în lunile
mai, septembrie și octombrie.
Din punct de vedere hidrologic, 2018 s-a caracterizat
printr-o scurgere bogată, cu
valori ale debitelor medii lunare peste valorile medii lunare
multianuale, înregistrând un
coeﬁcient modul supraunitar în bazinul Crișuri, în luna
martie. Cele mai mici valori
ale coeﬁcientului modul s-au
înregistrat în lunile mai și septembrie la majoritatea stațiilor
luate în studiu.
În intervalul 3-5 februarie
2018, debitele au fost, în general, în creştere, din cauza
efectului combinat al precipitaţiilor lichide, cedării apei din
stratul de zăpadă şi propagării,
cu creşteri mai însemnate pe
râurile Crișul Alb și Barcău.
„În acest interval s-au înregistrat creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu
depăşirea cotelor de apărare la
stațiile hidrometrice BarcăuMarghita,
Fînețelor-Sărsig,
Valea Satului-Buceș, Crișul
Alb-Crișcior, Crișul Alb-Vața
de Jos”, a anunțat Sorin Guler
la conferința de presă.
Potrivit acestuia, în perioada
17-18 martie 2018, în urma fenomenelor hidrometeorologice
periculoase care au avut loc în
bazinul hidrograﬁc Barcău, a
fost necesară intervenția pentru supraînălțarea digului de

apărare de pe Valea Bistra cu
aproximativ 50 de saci pentru
prevenirea inundării gospodăriilor aﬂate în aval de podul
rutier DN19E, în localitatea
Chiribiș. „Modul de comportare al construcțiilor hidrotehnice a fost corespunzător”, a
subliniat șeful ABA Crișuri.
De asemenea, în perioada 13-14 iunie 2018, la stația
hidrometrică Sărsig, pe Valea Fânețelor, s-au înregistrat
precipitații semniﬁcative: 56,5
l/mp în 24 de ore. În data de
13 iunie 2018, între orele 6.0011.00, au căzut precipitații în
valoare de 48,5 l/mp. Au avut
loc revărsări ale cursului de
apă Valea Corbeni, pe raza
comunei Spinuș. De asemenea, s-au înregistrat depășiri
ale cotelor de apărare la stația
hidrometrică Sărsig, pe Valea
Fânețelor.
În ce privește activitatea de
control efectuată anul trecut,
Sorin Guler a precizat că în
luna aprilie 2018 s-a desfășurat
o acţiune de veriﬁcare a modului în care autoritățile publice
au salubrizat cursurile de apă
şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea sec-

Două cazuri noi
de rujeolă în Bihor

Numărul cazurilor de rujeolă este tot
mai mare de la o săptămână la alta. Nu mai
puțin de 36 de cazuri nou conﬁrmate de rujeolă au fost raportate în ultima săptămână
în opt județe, două dintre ele în Bihor.
Conform Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, numărul
total de cazuri conﬁrmate cu rujeolă în România, raportate până vineri, 11 ianuarie 2019,
este de 15.636, din care 59 de decese. În ultima
săptămână, au fost raportate încă 36 cazuri
nou conﬁrmate în opt județe: 12 în Teleorman,
șapte în Sălaj, șase în Maramureș, câte trei în
Neamț și Prahova, câte două în Bihor și Iași și
un caz în Bacău. 

ţiunilor de scurgere a apelor
mari. Astfel, în judeţul Bihor
au fost veriﬁcate 34 de cursuri de apă şi 47 de localităţi
aferente. În urma controalelor,
pe majoritatea cursurilor de
apă au fost identiﬁcate deșeuri
de tip vegetal uscat, vegetal
lemnos, vegetal spontan în albia minoră și majoră, folii de
plastic, pet-uri, recipiente metalice, anvelope, materiale de
construcții etc. „Acolo unde
s-a impus, s-au trasat sarcini
cu termene concrete și, astfel,
s-a adus o corecție pentru respectiva activitate”, a precizat
directorul ABA Crișuri. Sorin
Guler a anunțat că această activitate de veriﬁcare va continua şi în acest an cu controale
intensiﬁcate, având în vedere
şi precipitaţiile abundente din
decembrie 2018 în bazinul hidrograﬁc al Crişului Alb şi al
Crişului Negru, care au adus
multe resturi lemnoase.
Programul de investiții al
Administrației Bazinale de
Apă Crișuri pe anul 2018 a
fost de 94,198 milioane lei, din
care, de la bugetul de stat, valoarea alocată și realizată a fost
de 28,673 milioane lei, iar din
surse proprii ale Administrației

Naționale Apele Române, valoarea alocată și realizată a fost
de 67,525 milioane lei.
Unele dintre cele mai importante investiții din arealul
județului Bihor au fost: amenajarea râului Crișul Repede, intravilan Oradea, amenajare valea Nimăiești, amenajare valea
Roșia, amenajare valea Brusturi, amenajare valea lui Vasile, consolidări și amenajări
pe râul Crișul Negru, precum
și praguri de fund pe Crișul
Pietros. Tronsonul Pod Ladislau — Pasarela „Centru de
Calcul” (azi Podul Centenarului) din Oradea a fost ﬁnalizat,
lucrările vizând consolidarea
zidului de sprijin din dreptul
Primăriei prin suprabetonări
ale elevației. Totodată, au fost
refăcute aleile pietonale și au
fost executate taluze, rampe și
scări pentru asigurarea accesului pietonal.
În ce privește reabilitarea
barajului Leșu, Sorin Gligor a
declarat: „Termenul de predare
este anul 2021, însă noi, având
în vedere graﬁcele lucrărilor,
credem că la ﬁnalul lunii iunie
2020 vom avea apă în acumularea Leşu”.
 Loredana IONAȘ

Sfaturi de la pompierii bihoreni:

Evitaţi activităţile recreative
pe gheaţa lacurilor și râurilor!
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” atrag atenţia bihorenilor asupra pericolului la care se
expun prin practicarea activităţilor
de agrement pe suprafaţa îngheţată a
râurilor, iazurilor, lacurilor, barajelor şi canalelor colectoare din judeţ,
întrucât gheaţa poate ceda în orice
moment, periclitându-le viaţa.
Astfel, pentru preîntâmpinarea unor
evenimente ce pot avea consecinţe tra-

gice, recomandăm părinţilor să explice copiilor riscurile pe care le implică
plimbările sau jocurile practicate pe suprafaţa îngheţată a apelor, interzicândule astfel de activităţi şi supraveghindu-i
în permanenţă. Având în vedere faptul
că straturile de gheaţă de la suprafaţa
lacurilor sunt înşelătoare, părând a ﬁ
mult mai groase decât sunt în realitate,
îi sfătuim pe pescari să evite pescuitul
la copcă, înlăturând astfel riscul de înec
în urma prăbușirii sub stratul subţire de
gheață. 

Modiﬁcări ale Codului
de procedură civilă

Acest act normativ instituie 69 de modiﬁcări
ale Codului de procedură civilă, unele având
un caracter de accelerare a litigiilor existente
pe rolul instanţelor de judecată, altele îngreunând modalitatea de desfăşurare a procesului
civil. Astfel, ca modiﬁcare adusă de Legea 310
din 2018, care au accelerat procedura în faţa
primei instanţe de judecată, este de amintit
faptul că în momentul de faţă încheierea de
admitere ori de respingere a cererii de intervenţie ca ﬁind inadmisibilă se poate ataca doar
odată cu fondul. Anterior modiﬁcărilor aduse,
cererea de intervenţie care era respinsă de
către instanţa de judecată ca ﬁind inadmisibilă,
putea să ﬁe atacată în termen de 5 zile de la
pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de
la comunicare pentru partea lipsă, iar litigiul
principal se suspendă până la soluţionarea căii
de atac exercitate.
Această modiﬁcare duce la accelerarea
litigiilor, întrucât nu vom mai ﬁ în ipoteza în
care judecarea dosarelor să ﬁe suspendată până
la momentul la care se soluţionează deﬁnitiv
cererile de intervenţie.
Pe de altă parte, avem şi modiﬁcări ale
Codului de procedură civilă, care, din punctul
nostru de vedere, nu vor face nimic decât să
îngreuneze derularea procesului civil. Astfel,
în procedura de ascultare a martorului, Legea
310 din 2018 stabileşte faptul că „Dacă instanţa
găseşte că întrebarea pusă de parte nu poate să
ducă la dezlegarea procesului, este jignitoare
sau tinde a proba un fapt a cărui dovedire e
oprită de lege, nu o va încuviinţa. În această situaţie, instanţa va trece în încheierea de şedinţă
atât numele părţii şi întrebarea formulată, cât
şi motivul pentru care nu a fost încuviinţată”
(articolul 321 aliniatul 6 Cod procedură civilă).
Dacă întrebarea pusă de către parte este încuviinţată, aceasta, împreună cu numele părţii
care a formulat-o, urmată de răspunsul martorului (articolul 321 aliniatul 7 Cod procedură
civilă). Aşadar, în momentul de faţă, audierea
martorului presupune ca ﬁecare întrebare pusă
de către parţi şi care a fost încuviinţată de către
judecător să ﬁe trecută în declaraţia acestuia.
Acest aspect va duce la prelungirea duratei
unei şedinţe de judecată, afectând cu siguranţă
timpul pe care judecatorul îl va aloca ﬁecărui
dosar, existând pericolul ca să nu ﬁe încuviinţaţi un număr suﬁcient de martori, întrucât audierea lor va presupune o perioadă îndelungată.
Din punct de vedere al realităţi tehnologice
actuale, această modiﬁcare legislativă nu prezintă relevanţă, adică vorbim despre existenţa
aparaturii de înregistrat, vorbim despre faptul
că în momentul de faţă sedinţele de judecată
sunt înregistrate oricum şi se pune problema ce
rost are ca greﬁerul să procedeze la transcrierea întrebării şi a părţii care o adresează.
 Avocat Florian Cristian CURPAȘ

