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Proiect de revizuire a Constituției
urmare din pagina 1
Propunem
ca
Guvernul
să nu poată reglementa prin
ordonanțe de urgență în domeniul
infracțiunilor, pedepselor și regimului executării acestora și, totodată, să atribuim Președintelui
României, unuia dintre președinții
celor două Camere, unui număr de
cel puțin 50 de deputați sau de cel
puțin 25 de senatori componența
de a sesiza CCR cu privire la
ordonanțe de urgență, precum și
la ordonanțele emise în temeiul
unei legi de abilitare, pe calea unei
excepții de neconstituționalitate,
în termen de cinci zile de la publicarea ordonanței în Monitorul
Oﬁcial al României, Partea I”,
se arată în expunerea de motive
a proiectului legislativ, inițiat de
140 de parlamentari PSD-ALDE.
PSD și ALDE propun revizuirea
Constituției, astfel încât persoanele condamnate la închisoare să nu
mai poată deține funcții publice.
„Nu pot ﬁ aleși în organele
administrației publice centrale și
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Domnul Dumnezeu să
aşeze suﬂetul lor unde drepţii
se odihnesc.
DEMETER DEMIAN,
MARIA SABĂU,
SUSANA PARIZEK,
CORNELIA ŞERBAN,
ROMAN LISENCU,
EVA TUROCZI,
ILONA FOGORASI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Cu adâncă durere în
suﬂet anunţ decesul soţului
meu drag, în vârstă de 82 ani,
ROMAN LISENCU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Înmormântarea va avea
loc joi, 4 iulie, ora 11.00, de la
Capela Haşaş. Soţia îndurerată.



Suntem alături de sora
şi mătuşa noastră la durerea suﬂetească prin decesul soţului
drag
ROMAN.
Cumnatul Vasile cu familia.

locale, în Camera Deputaților, în
Senat și în funcția de Președinte
al României, cetățenii condamnați
deﬁnitiv la pedepse privative
de libertate pentru infracțiuni
săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură
consecințele condamnării”, prevede completarea adusă articolului
37 din Constituție cu un nou alineat 2¹.
O altă modiﬁcare vizează
interdicția președintelui României de a acorda grațiere pentru
infracțiuni de corupție:
„Președintele
României
îndeplinește următoarele atribuții:
acordă grațierea individuală;
nu poate acorda grațiere pentru
infracțiuni de corupție”, potrivit
modiﬁcării aduse articolului 94,
litera d din Legea fundamentală.
În forma în vigoare, articolul
94, litera d făcea referire doar la
atribuția președintelui de a acorda
grațiere individuală.
Potrivit actului normativ propus de PSD-ALDE, Guvernul nu



O inimă bună a încetat
să mai bată. Un suﬂet bun a trecut la cele veşnice şi s-a ridicat
la cer. Cu lacrimi în ochi şi suﬂetul plin de durere, ne despărţim de cel care ne-a fost frate,
cumnat şi unchi,
ROMAN LISENCU.
Dumnezeu să-l aşeze de-a
Dreapta Sa în Împărăţia Cerurilor. Nu te vom uita niciodată
şi ne vom ruga bunului Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică
alături de aleşii Săi. Fratele Colea, cumnata Maria şi nepoţii
Cosmin şi Adela. (1149)



O inimă bună a încetat să mai bată, un suﬂet mare
s-a ridicat la cer, lăsând în urmă
o nemărginită durere şi un gol
imens. Am sperat, ne-am rugat pentru însănătoşirea ei, dar
moartea a fost mai puternică şi
a smuls-o dintre noi pe
VIORICA BULZ.
O vom păstra mereu în inimile noastre aşa cum ne-a obişnuit: optimistă şi mereu veselă.
Drum lin printre îngeri şi să ne
veghezi de acolo de sus mamă
şi bunică bună. Fiul Codruţ,
nora (ﬁica) Andrada şi nepoţica Gloria. (1145)



Gândurile noastre de
compasiune şi recunoştinţă te
vor însoţi în călătoria veşnică
dragă
VIORICA BULZ.
Nu te vom uita. Cuscrii Petre
şi Maria Popa. (1146)

va mai putea emite ordonanțe de
urgență care privesc organizarea
judiciară.
„Ordonanțele de urgență nu pot
ﬁ adoptate în domeniul legilor
constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale
ale statului, drepturile, libertățile
și îndatoririle prevăzute de
Constituție, drepturile electorale,
nu pot reglementa în domeniul
infracțiunilor, pedepselor și regimului executării acestora, precum
și al organizării judiciare și nu pot
viza măsuri de trecere silită a unor
bunuri în proprietate publică”, prevede modiﬁcarea adusă articolului
115 alineatul (6) din Constituție.
De
asemenea,
propunerea coaliției vizează și dreptul
președintelui României sau al partidelor parlamentare de a sesiza
ordonanțele de urgență la CCR.
„Hotărăște asupra excepțiilor
de
neconstituționalitate
privind ordonanțele, la sesizarea
Președințelui României, a unuia
dintre președinții celor două Ca-



Cu adâncă durere în
suﬂete anunţăm încetarea din
viaţă a scumpei noastre mame,
bunici, străbunici şi străstrăbunici
CORNELIA ŞERBAN,
în vârstă de 95 ani. Suﬂetul ei
bun va ﬁ mereu în inimile noastre. Îţi mulţumim pentru bunătatea şi iubirea cu care ne-ai înconjurat până în ultima clipă a
vieţii. Înmormântarea va avea
loc joi, 4 iulie, ora 14.00, de la
Capela Haşaş a Cimitirului Rulikowski. Dumnezeu să o odihnească în pace. Familia.



Aţi sperat şi v-aţi rugat
pentru însătoşirea ﬁinţei atât de
dragi vouă
VIORICA BULZ
cea care vi-a fost o mamă,
soacră şi bunică deosebită.
Gândurile noastre se îndreaptă spre voi, Codruţ, Andrada
şi Gloria. Dumnezeu să vă întărească, să vă dea mângâiere,
putere şi alinare. Condoleanţe
întregii familii. Dumnezeu să o
odihnească în pace. Naşa Anca
Sabău şi ﬁul Alexandru. (1151)



O inimă bună a încetat să mai bată, un suﬂet minunat s-a ridicat la cer, aroape de
Dumnezeu, iar noi ne luăm rămas bun de la fratele
DUMITRU DEMIAN.
În marea călătorie odihna să-i ﬁe vegheată de lumina
eternă de la Dumnezeu şi să-i
primească suﬂetul în Împărăţia
Sa. Sincere condoleanţe. Sora
Florica Popovici cu soţul Teodor şi copiii Viorel cu Florentina, Eleonora cu Petru şi nepotul
Florin. (1150)

mere, a unui număr de cel puțin 50
de deputați sau de cel puțin 25 de
senatori; excepția se poate înainte
în termen de 5 zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oﬁcial al României, Partea I”, prevede
completarea adusă articolului 146,
litera c, din Constituție.
Potrivit regulamentului Parlamentului, „adoptarea unui proiect
sau a unei propuneri de revizuire
a Constituţiei de către Camera
Deputaţilor şi Senat se face cu o
majoritate de cel puţin două treimi
din numărul membrilor ﬁecărei
Camere”.
De asemenea, regulamentul mai
prevede că, „dacă există cvorum
legal, proiectul de lege sau propunerea legislativă în ansamblu se
supune Camerei spre adoptare în
forma rezultată din dezbaterea pe
articole. Proiectele sau propunerile de revizuire a Constituţiei se
adoptă cu majoritate de cel puţin
2/3 din numărul membrilor ﬁecărei Camere”. 



Titular
Pyrotehnic International SRL
anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind
procedura evaluării de mediu
pentru planuri și programe în
vederea obținerii avizului de
mediu pentru PUZ Construire
trei hale nepoluante pentru
depozitare, birou și împrejmuire, localitatea Borș, Sântion, nr. cad. 59722, jud. Bihor,
prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul APM
Bihor Oradea, B-dul Dacia nr.
25/A, din 3 iulie, între orele
09.00-14.00. Publicul interesat
poate transmite, în scris, comentarii și sugestii în termen de
15 zile calendaristice de la data
apariției celui de-al doilea anunț
(8 iulie), la APM Bihor Oradea,
B-dul Dacia nr. 25/A, e-mail
ofﬁce@apmbh.anpm.ro,
în
zilele de luni-vineri, între orele
09.00-14.00.

Flash rutier

Accident mortal
Luni, la ora 12.50, pe DN 1,
în localitatea bihoreană Groși,
un bărbat de 35 de ani, din lo-

Cu profund regret în

calitatea Miheșu de Câmpie,

suﬂete, ne despărţim pentru

județul Mureș, în timp ce condu-

totdeauna de distinsa noastră

cea un autotren cu remorcă, pe

colegă,

direcția Cluj - Aleșd, nu a păstrat

profesor MONICAALINA ONICA.
Profesionalismul,

corecti-

tudinea şi amabilitatea ne vor
rămâne vii în amintire, acum

o distanță laterală corespunzătoare la trecerea pe lângă o biciclistă, aceasta s-a dezechilibrat
și a căzut, ﬁind acroșată de autovehicul. În urma accidentului
rutier, biciclista, o femeie de 63

când se alătură colegilor plecaţi

de ani, din comuna Șuncuiuș, a

spre CATEDRA DIN CER.

suferit leziuni care i-au provocat

Dumnezeu să o odihnească în

decesul. Polițiștii rutieri conti-

pace! Conducerea şi cadrele di-

nuă cercetările pentru stabilirea

dactice de la Colegiul „Samuil
Vulcan” din Beiuş. (1155)

comemorări

cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului
rutier.

Femeie acroșată
Tot luni, la ora 22.30, pe strada
Primăverii, din Băile Felix, un
minor de 13 ani, din Vatra Dor-



nei, județul Suceava, în timp ce
Un gând, o lacrimă,

o rugăciune pentru veşnica ta
odihnă şi neuitare, la împlini-

conducea un triciclu electric, nesupus înregistrării sau înmatriculării, a acroșat o femeie de 61
de ani, din municipiul București,

rea a 5 ani de când ai plecat la

care circula pe partea dreaptă a

cele veşnice dragul nostru soţ,

părții carosabile, iar apoi a lovit

tată şi bunic,

un autoturism parcat pe mar-

ALEXANDRU MOCA.
Amintirea ta va rămâne mereu în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace!
Nu te vor uita niciodată, văduva Moca Elisabeta, ﬁicele Opri-

ginea drumului. În urma accidentului, femeia de 61 de ani a
suferit leziuni pentru îngrijrea
cărora a fost transportată la spital. Polițiștii rutieri continuă
cercetările pentru stabilirea cu
exactitate a cauzelor și împre-

noiu Gabriela şi Filip Sanda cu

jurărilor producerii accidentului

familiile. (1153)

rutier. 

