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Din Bruxelles, despre importanţa votului la europarlamentare

De data asta votez!

urmare din pagina 1
... ne schimbă viața chiar
dacă am trăi în cel mai mic
orășel al țării. Și dacă suntem
preocupați de binele general
al României, de ce nu am ﬁ și
de cel al Europei? „Alegerile
din acest an vin într-un moment deﬁnitor pentru Istoria
Europei. Suntem primul continent care a decis să pună la un
loc toată legislația țărilor ce o
compun iar asta nu este deloc
simplu. Din păcate, 50% din
agenda ultimilor 3-4 ani a fost
ocupată de alte teme decât cele
care privesc construcția europeană: brexit, euroscepticism,
imigranți. Avem nevoie de o reprezentare bună și de politicieni
de calitate care să contribuie la
această construcție. Tocmai de
aceea, este foarte important ca
oamenii să iasă la vot, să arate
că le pasă de viitorul Europei”
a spus Raffaella de Marte, directorul general însărcinat cu
media al Parlamentului European, într-o întâlnire cu ziariști
din toată România, desfășurată
la Bruxelles, la invitația Parlamentului European. Aceasta a
mai subliniat că deși statisticile spun că România este o țară
care are o părere foarte bună
despre UE, ea nu se reﬂectă și
în participarea la vot: „dacă românii nu vor vota pentru că nu
le plac candidații, vor decide
alții și pentru România”.

Tragerea la sorţi

Azi, 27 martie 2019, ora 9.00, la Cabinetul
Preşedintelui Tribunalului Bihor, etj. 1, cam.
1, Palatul de Justiţie Oradea, are loc şedinţa
privind tragerea la sorţi a judecătorilor care
vor face parte din Biroul Electoral Judeţean nr.
5 Bihor pentru desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European din 26 mai 2019, potrivit
art. 26 al. 2 din Legea nr. 33/2007 privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. 

„Nu prea ştiu ce face UE”

Pentru a avea o idee mai
bună despre munca de europarlamentar, pe agenda
întâlnirilor de la Bruxelles,
desfășurate în perioada 18-21
martie, au fost Daniel Buda,
Siegfried Mureșan, Dan Nica,
Ioan Mircea Pașcu, Norica Nicolai și Renate Weber.
„Sunt cele mai diﬁcile alegeri de la înﬁințarea Uniunii
Europene. Ne confruntăm cu
o creștere alarmantă a populismului și extremismului în
Austria, Italia chiar și Franța.
Avem în zare și Brexitul. Culmea este că în Marea Britanie,
conform statisticilor, cele mai
multe voturi probrexit s-au
luat în orașele cu cele mai mari
investiții din banii UE. Asta
înseamnă că oamenii nu prea
știu exact ce face UE pentru
ei. Să nu uităm că timp de 60
de ani acest proiect a asigurat pacea în Europa”, a spus,
printre altele, Daniel Buda.
Colegul lui de partid, Siegfried
Mureșan a subliniat că, în ultimii 9 ani, România a dat la
bugetul Uniunii 17 miliarde de
euro și a primit fonduri de 50
de miliarde.
„Pentru viitorul buget 20212023 este important cine va ﬁ
la guvernare. Asta pentru că
trebuie absorbiți vechii și noii
bani și puse la punct axele pe

care vor veni banii”, a spus
Mureșan. Ioan Mircea Pașcu,
deși într-un limbaj mai plastic,
a explicat care este de fapt problema majoră a Românie care,
poate ﬁ depășită prin participarea la vot: „problema noastră
a fost că am depus foarte multe
eforturi ca să ajungem în UE.
După ce am intrat, am rămas
fără orizont. Trai neneacă, și
nu am mai făcut nimic”. Și Renate Weber a susținut că alegerile sunt importante. „Trebuie
să alegem o majoritate proeuropeană. E nevoie de oameni
capabili care să gestioneze
situația postbrexit și să facă o
reformă solidă” a spus Weber.
Ultima întâlnire a fost cu un
specialist de la Comisia Europeană care a vorbit despre
succesele României de când a
preluat președinția Consiliul
Uniunii Europene dar și despre exagerările politicianiste

ale parlamenatrilor europeni.
„Este o președinție de succes. Am închis 81 de dosare din
care 9 acorduri, înțelegeri comune, bugete sectoriale. Este
un bilanț foarte bun dar nu se
datoarează exclusiv României
ci tuturor celor care au lucrat
în aceste dosare până să preluăm noi președinția. Despre
ideea că Franța sau Germania
ar avea agende proprii pe care
le impun Europei, pot să spun,
analizând faptele, că totul ține
de coaliții și lobby. Avem nenumărate situații în care țări
mici, împreună cu altele, au
impus multe legi celor mari.
Dar forța de a convinge nu
există dacă nu există dreptate,
dacă nu sunt cifre sau statistici
care să le susțină. Nimeni nu
poate convinge pe nimeni dacă
nu are cifrele de partea lui”.
Alegerile Europarlamentare
vor avea loc pe 26 mai. 

Palatul Episcopal Greco-Catolic

Lucrări de refacere a acoperişului
Municipalitatea orădeană
a demarat lucrările de refacere a acoperișului Palatului Episcopal Greco-Catolic,
devastat în urma incendiului
din 25 august 2018. Valoarea
proiectării şi a lucrărilor este
de 7.960.000 lei, fără TVA.
După incendiu, în baza unui
contract de parteneriat încheiat
cu Municipiul Oradea, Episcopia Română Unită cu Roma,
Greco-Catolică, de Oradea a
pus la dispoziția municipalității
imobilul Palatul Episcopal
Greco-Catolic
(monument
istoric construit între anii
1903-1905 după proiectul arhitectului Kálmán Rimanóczy
junior) și construcțiile anexe,
în vederea realizării lucrărilor
de consolidare, reabilitare și
refuncționalizare. Tot în contract se menţionează că Episcopia cedează municipalităţii
orădene administrarea Palatului Episcopal Greco-Catolic
din Oradea pe o perioadă de
minimum 20 de ani, urmând
ca imobilul să se transforme
într-un centru cultural și spațiu
expozițional „cu respectarea
eticii creștine și a normelor

canonice ale cultului grecocatolic”.
Din a doua jumătate a lunii
septembrie 2018, ﬁrma Trameco a intervenit pentru degajarea molozului și luarea măsurilor ce se impuneau pentru
punerea în siguranță a palatului. La momentul respectiv,
Primăria Oradea susţinea că
ﬁrma a fost aleasă pentru că
are experienţă în intervenţiile
la clădiri monument istoric şi
este autorizată de Ministerul
Culturii pentru astfel de lucrări.
„Ca urmare a ﬁnalizării
lucrărilor de degajare a molozului și executarea lucrărilor de punere în siguranță a
imobilului, în urma încheierii
contractului de lucrări, a fost
întocmită expertiza tehnică și
proiectul tehnic în vederea reconstruirii parțiale a imobilului și reabilitarea zonei distruse în incendiu. După obținerea
autorizației de construire a fost
demarată execuția lucrărilor,
ordinul de începere a lucrărilor
ﬁind dat în data de 18 martie
2019”, a menţionat, ieri, Primăria Oradea într-un comunicat de presă. Potrivit munici-

palităţii, lucrările cuprinse în
această etapă, care vor avea o
durată de cinci luni, vizează
„refacerea planșeului de peste etaj la forma, dimensiunile
și cotele de nivel avute inițial,
dar cu soluție din beton armat
monolit cu următoarea alcătuire: centuri din beton armat
prevăzute peste pereții longitudinali portanți ai celor trei
aripi ale construcției, precum
și peste pereții portanți transversali și grinzi metalice, peste care se prevede tabla cutată
trapezoidală”.
Tot în această etapă se va reface acoperișul, urmând să ﬁe

Alegerile pentru
Parlamentul European

ﬁnalizat în cursul lunii mai.
Până în prezent a fost executat planșeul din beton armat pe
latura dreaptă dinspre strada
Mihai Pavel și latura dreaptă
dinspre Piața Unirii, precum și
centurile din partea centrală și
o parte din șarpantă.
La terminarea lucrărilor,
Municipiul Oradea va preda
proprietarului, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, parte din imobilul reabilitat, cu
destinație de sediu al curiei
episcopale, în suprafață utilă de minimum o treime din
suprafața totală.
 I.M.

Pentru protejarea
victimelor violenţei domestice

Echipe mobile de intervenţie
După un lung şir de tergiversări, s-a legiferat protecţia victimelor violenţei domestice. Violenţa domestică este larg răspândită
în societatea contemporană, la nivelul tuturor categoriilor sociale, cu efecte grave şi pe
termen lung asupra calităţii vieţii şi bunăstării victimelor şi familiilor acestora.
Astfel, pentru a pune la adăpost victima
şi a îndepărta din familie persoana agresivă, s-a constituit o echipă mobilă, la nivelul
municipiului Oradea, formată din 5 angajaţi
ai Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, un coordonator al echipei, angajat al DAS Oradea, şi
un reprezentant al Poliţiei Locale Oradea.
Din echipa mobilă pot face parte reprezentanţi ai diferitelor culte religioase pe plan local,
ai unor asociaţii sau fundaţii cu activitate
relevantă în domeniul violenţei domestice,
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, sprijin
umanitar, caritate, cu care au fost încheiate
acorduri de parteneriat.
Astfel, orice persoană aﬂată în preajma sau
în mijlocul actelor de agresiune, victime, vecini
sau martori străini de familie, sesizează numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, Poliţia
Municipiului Oradea emiţând în acest sens un
ordin de protecţie provizoriu.
Echipa mobilă pentru intervenţie de urgenţă
în cazurile de violenţă domestică intervine
doar la solicitarea Poliţiei Municipiului Oradea,
după emiterea ordinului de protecţie provizoriu şi doar în situaţia în care agresorul, după
îndepărtarea din familie, nu are posibilitatea
de a se caza şi solicită găzduirea într-un centru
rezidenţial.
Poliţia Locală oferă protecţie angajaţilor
DAS Oradea în momentul transportului agresorului la cele două spaţii pe care municipalitatea le pune la dispoziţie.
Direcţia de Asistenţă Socială Oradea acordă
informare şi consiliere victimelor actului de
violenţă domestică şi acordă, după evaluarea
iniţială a gradului de risc, servicii şi beneﬁcii
sociale în vederea depăşirii situaţiei de risc în
care se găsesc. Chiar dacă echipa mobilă nu
este sesizată, Poliţia Municipiului Oradea înştiinţează Direcţia de Asistenţă Socială Oradea
cu privire la victimele violenţei domestice de
pe raza municipiului Oradea, în vederea luării
măsurilor care se impun şi acordării de servicii
sociale atât victimelor, cât şi agresorilor.
„Această problemă majoră trebuie să ﬁe foarte bine înţeleasă de către toţi factorii responsabili şi presupune implicarea activă a tuturor
profesioniştilor cu atribuţii în domeniu şi, nu în
ultimul rând, a comunităţii locale”, se arată în
comunicatul emis.
 A.C.

