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Tarele trecutului sovietic şi prezentul populist
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În răspuns se arată că doar 16% din
totalul bugetului este alocat funcționării,
în rest sumele ﬁind dedicat pensiilor și
salariilor (inclusiv pensiilor din SIE).
Mai mult, Serviciul are atribuții în zona
controlului bagajelor în aeroporturi sau
al transportului de documente neclasiﬁcate.
„Funcționăm după o lege de pe vremea cînd telefonul mobil și internetul nu
existau (...) Sînt cîteva mii de angajați în
plus, deci. SRI a fost organizat pe model sovietic, cu structuri în ﬁecare județ”,
spune Marincea.
„Oricum, suplinim cu resursă umană
carențele de tehnologie evidente. Nu te
poți lupta cu roboții și dronele, cu atacurile cibernetice şi revoluția tehnologică
a puterilor ostile țării, cu sapa în mână,
nu?”, mai spune purtătorul de cuvânt al
Serviciului Român de Informații.
Redăm integral textul purtătorului de cuvânt al Serviciului Român de
Informații.
„Maestre, am citit editorialul dumneavoastră despre buget și pentru că ați scris
acolo că nu am explicat creșterile de bu-
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decese

Suntem alături de co-

lega noastră, prof. Marc Cornelia, în aceste momente în care

get, o să încerc să vă explic aici.
O să vă dau doar câteva cifre: 84% din
buget este destinat pensiilor și salariilor.
Cu alte cuvinte, noi funcționăm cu doar
16% din total buget. Restul sunt lefuri
şi pensii. Avem mulți angajați? Pentru
că funcționăm după o lege de pe vremea când telefonul mobil și internetul
nu existau... Avem mulți angajați, pentru
că SRI se ocupă, prin lege, de ceea ce nu
ar trebui să se ocupe. Poșta secretă, care
transportă peste 80% documente neclasiﬁcate, nu ar trebui să ﬁe în subordinea
SRI. Control bagaje la aeroport și brigada antiteroristă sunt divizii pe care alte
servicii nu le au în curte, sunt la guvernul
lor. Sunt cîteva mii de angajați în plus,
deci. SRI a fost organizat pe model sovietic, cu structuri în ﬁecare județ. Nu
noi am cerut un astfel de SRI. Iar el poate deveni mai suplu și mai eﬁcient PRIN
LEGE. Cine blochează pachetul de legi
ale securității naționale? Nu noi.
Avem și mult mai mulți pensionari decât angajați. Noi plătim pensiile și pentru SIE, din bugetul SRI. Și nu SRI a dat
Legea 232/2016 în urma căreia au plecat
în pensie de la SRI într-un singur an tot



Cu adâncă durere în
suﬂet anunţăm decesul scumpei noastre mame şi soacre
MARIA DUŢ.
Înmormântarea are loc azi,
13 februarie 2019, ora 13.00, de
la Capela Haşaş. Odihneşte-te
în pace. Fiul Tudor şi nora Laura. (8407)

se desparte de MAMA mult iubită. Colectivul Școlii Gimnaziale Nr. 11 Oradea.



Suntem alături de cole-

ga noastră, dr. Camelia Prună,



Cu tristeţe în suﬂet
ne despărţim de cea care a fost
draga noastră mamă şi soacră
MARIA DUŢ.
Odihnă veşnică. Fiul Doru şi
nora Erzsebet. (8408)

la marea durere pricinuită de
pierderea tatălui drag. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate. Colectivul Clinicii Grandmed. (8400)



Suntem alături şi îm-



Sentimente de tristeţe ne cuprind acum când pleacă
dintre noi bunica noastră dragă
MARIA DUŢ.
Odihneşte-te în pace. Nepoata Andreea cu soţul Adrian. (8409)

părtăşim durerea prietenei şi
colegei noastre, Camelia Prună
şi a familiei sale, la marea durere pricinuită de trecerea în veşnicie a tatălui său drag
NICOLAE TUTULAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Mircea şi Adriana Onaca.
(8401)



Cu durere în suﬂet ne
luăm rămas bun de la iubita
noastră bunică şi străbunică,
MARIA DUŢ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică şi să-i aşeze suﬂetul
în Împărăţia Sa. Nepoata Dana
Ursulescu cu familia. (8412)

atâția oﬁțeri cât în zece. Nu SRI a cerut
salarii și pensii mai mari, nu-i așa? Nu
poți să dai o lege prin care mărești bugetul de pensii și salarii, ca apoi să ne pui să
tăiem bani de la funcționarea Serviciului
pentru a le putea acoperi.
Din 2015 și până în prezent, din cauza acestor legi, bugetul de funcționare al
SRI, de la plata facturilor de energie și
până la activitatea efectivă de informații,
a scăzut ca pondere de la 32% din buget
pînă la 16%. O să ziceți «sunteți prea
mulți, dați afară». Păi, cine pleacă intră
în bugetul de pensii și presiunea pe buget
crește. O să ziceți «dați afară tineri, nu
oﬁțeri cu drept de pensie». Păi nu avem
pârghii legale să facem asta. Oricum, nu
se angajează un om în SRI decît după ce
pleacă doi. Numărul angajaților a scăzut. Oricum, suplinim cu resursă umană
carențele de tehnologie evidente. Nu te
poți lupta cu roboții și dronele, cu atacurile cibernetice si revoluția tehnologică
a puterilor ostile țării, cu sapa în mână,
nu? Și atunci vă las pe dumneavoastră să
trageți singur concluziile. De ce ne este
tăiat bugetul?”
 R.C.



Suntem alături de dragii noştri prieteni şi ﬁni, Tudor, Laura, Andreea şi Adrian,
acum când se despart de draga
lor mamă şi bunică
MARIA DUŢ
şi le transmitem sincerele noastre condoleanţe. Nelu,
Tina, Adrian, Paula şi Eduard.
(8410)



Cu adâncă durere în
suﬂet anunţăm încetarea din
viaţă, după o lungă şi grea suferinţă, a dragei noastre
ELENA POP,
născută GUI, în comuna
Cefa. Slujba de înmormântare
va avea loc vineri, 15 februarie, ora 14.00, la Capela Haşaş.
Dumnezeu să o odihnească în
pace. Familia îndurerată. (8411)



Cu durere în suﬂet ne
despărţim de dragul nostru
tată, socru şi bunic,
VIOREL PAŞCALĂU,
care se îndreaptă spre cele
veşnice. Înmormântarea va
avea loc joi, 14 februarie 2019,
ora 13.00, de la Capela Haşaş.
Bunul Dumnezeu să-l aibă în
grija Lui. Familia îndurerată:
Călin, Adriana şi Sorana Paşcalău.



Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu,
a anunțat, ieri, că există varianta ca primul
semestru al anului şcolar să se încheie înainte
de sărbătorile de iarnă, dar să ﬁe micșorată
vacanţa.

„Haideți să închidem bugetul și să încercăm să
facem lucruri mai bune pentru școală. Nu vreau
niciodată, prin nicio măsură pe care o voi lua, să
bulversez sistemul de învățământ. Aș vrea să nu
mai creăm probleme acestui sistem. Ceea ce a fost
în acest an, ați văzut și dumneavostră, vacanța de
iarnă începe în 21 septembrie, se termină în 11 sau
12 ianuarie, deci 3 săptămâni de vacanță, 2 săptămâni de școală și pe urmă iar vacanță. Dacă reușim
să găsim o formulă să nu micșorăm vacanțele și să
încheiem semestrul înainte să încheiem vacanța de
iarnă, atunci probabil asta ar trebui să facem (modiﬁcarea structurii semestrului astfel încât primul
semestru să se încheie înainte de vacanța de iarnă
- n. r.)”, a declarat ministrul Educației, Ecaterina
Andornescu, marți, la Parlament.
Ministrul Educației a declarat că modiﬁcările vor
ﬁ făcute fără micșorarea vacanței. (Deci ar ﬁ o variantă ca primul semestru să se încheie înainte de
vacanță? - n.r.). Dar fără să micșorăm vacanță. Eu
am vorbit de micșorarea semestrului, toată lumea a
vorbit de reducerea vacanței”, a spus Andronescu.
Ministrul Ecaterina Andronescu a fost prezentă
marți la Parlament, în cadrul ședinței comisiilor
parlamentare reunite de buget-ﬁnanţe, care au dat
raport favorabil bugetului Ministerului Educației
Naționale, în creștere cu 46,73% față de 2018. 

Un suﬂet bun s-a ridi-

cat la cer, o inimă bună a încetat să mai bată. Cu suﬂetul îndurerat şi ochii plini de lacrimi
ne despărţim pentru totdeauna
de cel care a fost un om deosebit,
CSABA-SANDOR NAGY.
Te vom păstra mereu în suﬂetul şi în rugăciunile noastre.
Înmormântarea va avea loc joi,
ora 12.00, de la Capela Orăşenească. Soţia Ida, ﬁul Sebastian-Raul, împreună cu toată familia. (8415)

comemorări



Un pios omagiu în me-

moria celei care a fost mamă şi
bunică,
IULIŢA STAN
de 57 ani, din Vaşcău, trecută la cele veşnice în urmă cu 37
de ani. Ne rugăm pentru odihna
veşnică a suﬂetului ei şi iertarea de păcate, iar celor ce-i vor
păstra o clipă de aducere aminte, recunoştinţa noastră. Ing.
Stan Mircea cu familia. (8201)



În memoria iubitului şi
nepreţuitului meu tată,
IOAN DANCIU,
din satul Sârbeşti.
Dorul de tată îmi vine
Printre dealuri şi grădine,
Şi se-aşează-n piept la mine.
9 luni TATĂ au trecut
Dorul este surd şi mut,
Nu te mai pot auzi,
Nu-ţi mai pot TATĂ vorbi.
Dacă ai mai ﬁ trăit
Astăzi 82 de ani ai ﬁ-mplinit,
Dar tu TATĂ ai plecat
Să-mbogăţeşti ceru-nstelat,
Şi acum în memoria ta
Pe Dumnezeu îl voi ruga,
Odihnă veşnică să-ţi dea,
Şi să te aibe-n paza Sa
Eu TATĂ, îţi voi aprinde candela.
Recunoştinţă şi calde mulţumiri celor ce-i va păstra o clipă
de aducere aminte. Fiica Dorina Benţe. (8362)



Păstrându-i neştearsă
amintirea aducem un pios omagiu de dragoste şi recunoştinţă la comemorarea a 20 de ani
de la plecarea dintre noi, la cele
veşnice a dragului nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
ec. GHEORGHE
FETEAN.
Dumnezeu să-i dăruiască
odihnă veşnică. Familia. (8345)

