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Sorin Curilă, preşedintele Senatului Universităţii şi-a dat demisia

Urmează numirea unui
interimar
Considerându-se în conﬂict de interese, președintele
Senatului Universității din
Oradea și-a dat ieri demisia
din funcție. Rectorul Constantin Bungău a anunţat că
va convoca în cel mai scurt
timp Senatul pentru a demara procedura de desemnare/
alegere a unui președinte interimar.
Cauza demisiei lui Curilă o
reprezintă și faptul că, în cazul
unui proces foarte probabil de
contestare a retragerii licenței
lui Eugen Popescu, obținută
ilegal la Universitatea din Oradea, acesta ar putea folosi incompatibilitatea în instanță.
Într-o scrisoare oﬁcială adresată Senatului, Sorin Curilă a
subliniat ieri că este membru al
forului legislativ de 11 ani, patru ca secretar științiﬁc și șapte
ca președinte, că a participat la
construcția Senatului în baza
Legii Educației și că a elaborat,
împreună cu ceilalți membri ai
forului legislativ, un proiect de
reformă materializat în Carta
Universitară.
„Ca urmare a adresei
nr.10494 din 27.06.2019 (înaintată de rectorul Constantin
Bungău către Senatul universitar în vederea aprobării anulării diplomei de ﬁnalizare a
studiilor, eliberată pe numele
lui Eugen Popescu - directorul
Institutului Eudoxiu Hurmu-

zachi – n.r.) apreciez că mă aﬂu
în conﬂict de interese, explicat
în ședința Senatului universitar. Consecvent principiilor
care mi-au ghidat întreaga activitate, încercând să respect
Codul de Etică universitar, am
solicitat Senatului, în conformitate cu Legea Educației, să
constate și să aprobe conﬂictul
de interese, pentru a asigura funcționarea structurii în
condiții de deplină legalitate.
Întrucât propunerea mea a fost
respinsă, cu regret, vă înaintez demisia mea din calitatea
de președinte al Senatului și
demisia mea din calitatea de
membru al Senatului universitar”, scrie Sorin Curilă în
adresă.
După cum a scris Crișana,
directorul Institutului Eudoxiu
Hurmuzachi din cadrul Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni – Eugen Popescu
a obținut o diplomă de licență,
transformând ilegal un act de
studii profesionale, obţinut la
un colegiu de medicină tradiţională din Canada, în diplomă
de licenţă la specializarea Kinetoterapie a Facultăţii orădene de Educaţie Fizică şi Sport.
Deși Sorin Curilă nu are
nicio vină, reprezentanții
Facultății de Educaţie Fizică
şi Sport ﬁind cei care au eliberat diploma, șeful Senatului se
teme că o eventuală contestare
în instanță a anulării diplomei

de ﬁnalizare a studiilor (sub
semnătura lui), de către directorul Institutului Eudoxiu
Hurmuzachi, Eugen Popescu,
l-ar pune pe el și întregul Senat
într-o situație proastă, din cauza prieteniei pe care o are cu
directorul adjunct al Institutului, Nicolae Brînzea, cel care a
semnalat ilegalitatea.
Codul
de
Etică
al
Universității din Oradea, art.
23, al. 2, arată că un angajat al
universității „este în conﬂict
de interese în situația în care
are un interes personal care
ar putea inﬂuența îndeplinirea
cu obiectivitate a atribuțiilor
ce-i revin”, iar art. 30 prevede „obligația de a lua măsuri

pentru a soluționa adecvat
situațiile care pot conduce la
conﬂict de interes”.
Tot miercuri, 3 iulie, rectorul Constantin Bungău a spus,
prin intermediul unui comunicat de presă, că va convoca
în cel mai scurt timp Senatul
pentru a demara procedura
de desemnare/alegere a unui
președinte interimar.
„În nume personal și al colegilor de la Universitatea din
Oradea, mulțumesc domnului
prof. univ. dr. ing. Sorin Curilă
pentru toate acțiunile și lucrurile bine făcute în timpul mandatelor de președinte al Senatului”, a mai adăugat Bungău.
 Vasilică ICHIM

DNA cere aviz pentru urmărirea penală a fostului ministru al Sănătății

Anchetat pentru corupţie
urmare din pagina 1
al Guvernului României în
perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2018, anunță Ministerul
Public.
Faptele reţinute formează
obiectul unui dosar al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie. Surse
judiciare au precizat pentru
Mediafax că este vorba despre
Florian Bodog, senator de Bihor.
Și DNA a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că desfășoară o investigație
care vizează suspiciuni de
săvârșire a unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție
privind împrejurarea că un
membru al guvernului a făcut
demersuri pentru ca o persoană angajată în funcția de consilier personal să își încaseze
drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni, fără să se ﬁ
prezentat la serviciu și fără să
ﬁ prestat activitățile la care era
obligată prin contractul individual de muncă și ﬁșa postului.
„Concret, în perioada fe-

bruarie 2017 - ianuarie 2018,
demnitarul (care în prezent
nu mai ocupă funcția de ministru), deși cunoștea că persoana angajată în funcția de
consilier personal nu s-a prezentat la serviciu și nu a prestat
activitățile la care era obligată
prin contractul individual de
muncă și ﬁșa postului, ar ﬁ
atestat în mod nereal prezența
acesteia la locul de muncă prin
semnarea foilor colective de
prezență și nu a luat măsuri
pentru sancționarea disciplinară. Astfel, consiliera ministrului de la acea dată ar ﬁ obținut
drepturi salariale care nu i se
cuveneau în cuantum de 77.985
lei, suma ce ar reprezenta prejudiciu la bugetul ministerului
respectiv”, arată DNA.
Procurorii DNA arată că,
în ceea ce îl privește pe demnitar, actualmente senator, în
conformitate cu prevederile
legale și constituționale, efectuarea urmăririi penale pentru
infracțiunile de abuz în serviciu dacă funcționarul public a

obținut pentru sine ori pentru
altul un folos necuvenit și fals
intelectual, ambele în formă
continuată, este condiționată
de obținerea unui aviz din partea Senatului, astfel că procurorul șef al Direcției Naționale
Anticorupție a transmis procurorului general al P.I.C.C.J documentele necesare în vederea
sesizării Senatului care urmează a decide.
Avizul solicitat pentru senator în cadrul dosarului penal
este necesar pentru efectuarea
completă a urmăririi penale și
pentru a-i oferi acestuia posibilitatea să își formuleze apărările într-un cadru procesual
legal.

Senatorul Bodog
neagă acuzaţiile

Fostul ministru al Sănătăţii,
Florian Bodog, pentru care
DNA cere urmărirea penală ﬁind acuzat de abuz în serviciu
şi fals intelectual, a declarat,
joi, că niciunul dintre consilierii săi nu a luat bani fără să

muncească.
„Am aﬂat din presă de solicitarea DNA. Toți consilierii
au avut activități pe care le-am
ﬁxat eu, m-au ajutat în activitatea mea de ministru, m-au
consiliat, mi-au oferit punct de
vedere pe domeniul pe care au
fost, am avut juriști, profesori,
medici, informaticieni. Aceste
acuzații nu se susțin și niciunul dintre consilierii mei nu au
luat bani fără să muncească.
Pe mine nu m-a întrebat niciun
procuror nimic despre acest
lucru niciodată. A mai fost o
astfel de speculație în presă la
un moment dat, că au fost mai
mulți consilieri, dar asta s-a
întâmplat pentru că eu nu am
fost un ministru comod. Aveau
altfel de atitudine cu care eu
nu eram obișnuit așa că i-am
dat afară din minister. Nu fac
comentarii până nu văd dosarul”, a spus Florian Bodog, la
Antena 3.
 R.C.

Agenda politică

Acuze către ministrul
Finanţelor

Ludovic Orban îi cere premierului Viorica
Dăncilă să solicite ministrului Finanțelor
Publice să achite imediat datoriile statului
către companii, susținând că Eugen Teodorovici sechestrează banii companiilor
private și amână intenționat să le dea banii
înapoi din TVA.
„Ministrul mincinos și fanfaron al Finanțelor
Publice, Orlando Teodorovici, fură din banii
companiilor pentru a se împopoțona cu realizarea planului de încasări în condițiile în care
nu mai are bani pentru a susține cheltuielile
nesăbuite ale guvernului Dăncilă. În luna iunie,
Orlando Teodorovici a luat cu japca banii companiilor și a amânat în mod intenționat și cu
premeditare rambursarea sumelor încasate din
TVA datorate acestor companii. Gândirea comunistoidă a acestui bufon de ministru, care nu
înțelege o iotă din modul în care funcționează
mediul privat, îl face să trateze abuziv și
discreționar banii celor mai importanți contribuabili din economie”, spune Ludovic Orban.
Acesta mai spune că „în iunie, companiile
care duc greul economiei și care au nevoie de
banii lor pentru ﬁnanțarea activităților economice zilnice nu au primit nicio tranșă din rambursarea de TVA și au fost practic jefuite de
ministerul Finanțelor Publice care le-a folosit
banii în alte scopuri. Ministrul Teodorovici își
bate joc de companiile private, încălcând grav
principiul unui tratament egal între instituțiile
statului și contribuabili. Atunci când o companie sau un cetățean întârzie la plata unei datorii
ﬁscale, comisarii sovietici care conduc astăzi
Finanțele Publice acționează imediat și blochează conturile contribuabililor, îi execută silit
și le percep dobânzi și penalități pentru ﬁecare
zi de întârziere. În schimb, când statul nu-și
achită obligațiile către companii și contribuabili mai mult de o lună de zile, nu se întâmplă
nimic, ba mai mult, miniștrii actuali amână cu
premeditare aceste plăți pentru că se cred vătaﬁ
pe economia românească și pe munca oamenilor cinstiți”.
Ludovic Orban îi cere premierului Viorica Dăncilă să solicite ministrului Finanțelor
Publice să achite imediat datoriile statului către
companiile care asigură bunul mers al economiei românești și bunăstarea angajaților lor.
„România nu mai poate continua cu acest fel
de guvernare haotică și abuzivă care acționează
în mod deliberat și cinic împotriva sectorului
privat, gripând singurele motoare de dezvoltare
economică sănătoasă”, mai spune Orban.
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Râpa

Microbuz lovit de tren
Un bărbat de 26 de ani şi un altul, în vârstă de 29 de ani, au scăpat cu leziuni uşoare
după ce microbuzul în care se aﬂau a fost
lovit de tren, în afara localităţii Rîpa.
Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, ieri, la
ora 06.20, pe drumul județean 795, în afara
localității bihorene Rîpa, un bărbat de 26 de
ani, din comuna Diosig, în timp ce conducea
un autoturism pe direcția Rîpa - Tinca, nu
a respectat semniﬁcația indicatorului rutier
„Oprire” de la intersecția cu trecerea la nivel
cu calea ferată simplă, fără bariere și a intrat în
coliziune cu un tren, care circula pe ruta Holod
– Salonta. În urma accidentului, atât conducătorul autoturismului, cât și un bărbat de 29 de
ani, din Rîpa, pasager în autoturism, au suferit
leziuni ușoare, pentru îngrijirea cărora au fost
transportați la spital. Niciunul dintre ei nu a
rămas însă internat, rănile suferite în urma impactului nepunându-le viaţa în pericol. Polițiștii
rutieri au anunţat că vor contina cercetările
pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și
împrejurărilor producerii accidentului rutier. 

