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Marţi, 5 februarie 2019

Procurorul European



Kovesi, prima
pe lista scurtă
urmare din pagina 1
Data limită pentru depunerea
candidaturilor a fost 14 decembrie 2018. Din România, în afară
de Kovesi, au mai fost alte două
candidaturi care ar ﬁ fost respinse.
Procedura de selecție a procurorului șef european este una care
nu depinde de țara din care e candidatul și se face exclusiv de către
o comisie formată din 12 membri
(foști membri ai Curții de Justiție
și ai Curții de Conturi, foști membri naționali ai Eurojust, membri
ai instanțelor naționale supreme,

Dragă bunică şi străbu-

nică,

VIORICAFLORICA POPA,

procurori de nivel înalt și avocați)
desemnați în septembrie 2018.
Lista scurtă va ajunge la Comisia JAI și, probabil Comisia LIBE,
apoi cuvântul ﬁnal îl vor avea
Consiliul și Parlamentul European, de comun de acord.
Înﬁințat în 2017, Parchetul European va investiga infracțiunile
care aduc prejudicii bugetului UE,
cum ar ﬁ actele de fraudă sau de
corupție ori cazurile transfrontaliere de fraudă în materie de TVA
de peste 10 milioane de euro. 

ne vine greu să credem că neai părăsit, tu care ne-ai crescut
cu atâta drag. Nu te vom uita
niciodată. Dumnezeu te-a chemat în Împărătia Sa, iar noi o
să-ți păstrăm amintirea veşnică. Nepotul Bogdan-Alex Şuţu
şi strănepoatele Antonia şi Alexa. (8162)



Cu inimile îndurerate



Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături şi l-au
condus pe ultimul drum pe cel
care a fost
PETRU VEREŞ,
de 82 ani. Familia îndoliată.
(8175)

ELENA DEMIAN,
în vârstă de 69 ani, din Păuleşti. Înmormântarea va avea
loc miercuri, 6 februarie, ora
13.00, de la Capela Haşaş. Bunul Dumnezeu să te odihnească
în pace. Nu te vom uita niciodată. Fiii Cornel, Lucian şi Mihai,
nepoţii Adrian, Denisa, Ascanio şi Patricia, nurorile Tania,
Adriana şi Voica. (8189)

S

decese



Suntem alături de fosta noastră colegă, secretar Mariana Stoian, la trecerea la cele
veșnice a soțului drag,
IONICĂ STOIAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colectivul Școlii Gimnaziale „Lucreția Suciu” Oradea.



Prea devreme a plecat
la ceruri cel care mi-a fost colaborator de-a lungul anilor, un
om cinstit şi un bun coleg
tehn. dentar IOAN STOIAN.
Dumnezeu să-l aibe în pază!
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Dr. Pop Maria. (8187)



Regretăm profund trecerea în neﬁință a scumpei
noastre colege,
EVA-SARA KIRALY,
acum când, prea devreme, suﬂetul ei nobil s-a înălțat la cer.
Dormi în pace, suﬂet blând!
Colectivul Școlii Gimnaziale
„Lucreția Suciu” Oradea.



Regret din suﬂet pier-

derea scumpei mele mătuşi
VIORICAFLORICA POPA,
a cărei amintire o voi păstra
veşnic în inima şi rugăciunile
mele. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Nepoata Geta Anghel, din Cluj. (8164)





Cu multă durere în su-

ﬂete, anunţăm trecerea la cele
veşnice a celei care a fost draga noastră mamă, soacră şi bunică,
văd. VIORICA MARC,
de 80 ani. Slujba de înmormântare are loc azi, 5 februa-



Regretând profund trecerea în neﬁinţă a mamei şi
soacrei noastre
ANA HIRIŞ,
mulţumim celor care au fost
alături de noi la parastasul de
40 de zile. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Cu durere familia Urzica Traian şi Viorica.
(8179)

suﬂetele sfâşiate de durere ne
despărțim de cea care ne-a fost
mamă si soacră
VIORICAFLORICA POPA,
în vârsta de 82 de ani. Rugăm pe bunul Dumnezeu ca suﬂetul său să se odihnească în
Împărăția Sa. Stâlpul are loc
azi, la Capela Orăşenească, ora

ora 11.00, de la Capela Fren-

gului nostru ﬁu, soţ, tată, frate
şi verişor
GAVRIL
din satul Sarcău, la împlinirea a 4 ani de la plecarea în veşnicie. Recunoştinţă celor care
îi vor păstra o clipă de aducere
aminte. Dumnezeu să aşeze suﬂetul lui bun şi liniştit în rândul
celor drepţi. Cu multă durere
verişoara Irina cu familia, pen-



Cu tristețe în suﬂete ne
despărțim de bunul nostru prieten și coleg,
lt. col. (r)
VALER TONCEAN.
În aceste clipe grele suntem alături de voi, Sidonia,
Claudiu, Alex și Ancuța și vă
îmbrățișăm cu toată căldura suﬂetelor noastre. Dumnezeu să îi
odihnească în pace suﬂetul lui
cel bun. Fam. col. (r) ing. Dan
N. Poinar. (2067)

neşte-te în pace dragul nostru.
(8014)



Zi de iarnă tristă de

aducere aminte, când în urmă
cu 5 ani, ai plecat pe drumul
fără întoarcere draga noastră
cumnată și mătușă,
ANA BUTUC.
Bunătatea, blândețea, no-



La despărțirea de fostul nostru camarad și oﬁțer de
excepție
lt. col. (r)
VALER TONCEAN,
suntem alături de tine, Sidonia și de familia greu încercată. Gl.bg. (r) Grigore Bartoș.
(2068)

blețea, veșnica dăruire pentru toți cei din jur au caracterizat-o toată viața. A fost un
suﬂet bun și mare. Dumnezeu
să-i așeze suﬂetul în rândul celor drepți. Pentru dragostea ce
ne-ai purtat-o și pentru tot ce ai

rie 2019, ora 13.00, la Biserica

făcut pentru noi, își mulțumim

Ortodoxă din Bratca. Dumne-

și ne rugăm pentru suﬂetul tău.

comemorări

Fiii Liviu şi Dorin cu familiile
lor. (8150)



Cumnata Florița și nepoții Marioara și Mitică cu familiile.
(2069)

Anunţurile
de comemorări
şi decese se preiau:

Suntem alături de pri-

etenii noştri Liviu şi Dorin
Marc, la durerea pricinuită de
moartea mamei lor. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Fam.

 la ghişeul de pe Aleea

av. Popa Adrian şi Lucia Popa.

Gojdu nr. 3, luni-joi între orele

(8155)

8.00-18.00, vineri, între orele
08.00-16.00, duminică, între



Mulţumim tuturor ce-

ţiu, Cimitirul Municipal. Dum-

lor care ne-au fost alături şi l-au

nezeu să-i dea odihnă veşnică.

condus pe ultimul drum pe cel

Adio dragă mamă, te voi iubi

care a fost tată, socru şi bunic,

mereu şi îmi va ﬁ tare dor de

ŞTEFAN-

tine. Fiica Diana cu soţul Flo-

IOSIF GALLOVITS.

rin Şuțu. (8162)

dragoste eternă şi cinstire dra-

mai iubit şi drag verişor. Odih-

18.00, iar înmormântarea va
avea loc miercuri, 6 februarie,

rea aducem un pios omagiu de

tru care vei rămâne veşnic cel

zeu să o odihnească în pace.
Cu lacrimi în ochi şi

Păstrându-i vie aminti-

IUHAS (GOBIŢĂ),

ne despărţim de iubita noastră
mamă, bunică şi soacră,



Familia îndurerată.



Veşnică amintire şi
preţuire iubiţilor noştri copii,
VOICHIŢA
şi
RAREŞ POP-CHIŞVASI.
Părinţii şi apropiaţii veşnic
nemângâiaţi. (8156)

orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele
9.00-16.00, duminică, 16.0018.00.

