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O nouă prelevare de organe la Spitalul Județean

Conflictul din Justiţie

Niciodată, într-o singură
lună, nu și-au dat acordul
pentru donarea organelor
atât de multe persoane ca în
prima lună a acestui an. A
șasea prelevare de organe a
avut loc sâmbătă dimineață,
la ora 5.30, după ce, pe 31
ianuarie, mama bărbatului
aflat în moarte cerebrală și-a
dat acordul.

Judecătorii Tribunalului Bihor au anunţat, ieri, că suspendă forma de protest adoptată săptămâna trecută, însă magistraţii tot
nu vor participa în birourile electorale.

Șansă la viață pentru șase persoane

Șase familii din Bihor și-au
dat acordul în luna ianuarie ca
moartea celor mai dragi dintre
părinții sau copiii lor să devină șansă neprețuită pentru
alți oameni aflați în stare critică. Ultimul gest de noblețe de
acest fel a avut loc la sfârșitul
săptămânii trecute, vineri, 31
ianuarie, când o mamă a fost
de acord ca fiul ei de 40 de ani
să ajute la salvarea altor 6 oameni.
„Este vorba de un profesor
din Bihor, care a fost adus la
spital în comă profundă, a fost
intubat, ventilat, s-au luat toate
măsurile necesare, dar hemoragia a fost atât de puternică
încât nu putea fi operat. Niciodată nu am avut așa mulți donatori într-o singură lună. Le
mulțumesc familiilor care au
spus DA pentru viață”, a spus,

O nouă prelevare de organe a avut loc în prima zi din februarie
pentru Crișana, dr. Carmen
Pantiș, care a subliniat că anul
acesta nu a fost niciun refuz
când a fost vorba de a dona,
un lucru extraordinar, dacă ne
gândim că anul trecut, în ianuarie, au fost nu mai puțin de 13
refuzuri.
Au fost prelevate inima, ficatul, rinichii şi corneele.

Din echipa medicală a Spitalului Judetean Oradea au
făcut parte doctorii Ștefania
Sije, Yvonne Pop, Ovidiu Pop,
Ryan Bhageerutty și asistenta
Aurelia Cheregi. Alături de ei,
la operație au participat echipe
specializate de prelevare de la
Institutul de Urgenţă pentru
Boli Cardiovasculare şi Transplant Targu-Mureş (dr. Claudiu

Ghiragosian, dr. Al Hussein
Hussam, dr. Radu Bălău și as.
Simona Olar), Institutul Clinic
Fundeni (dr. Gheorghe Potlog,
dr. Genady Vatachki, as. Cezar
Ioniţă ) şi de la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant
Renal din Cluj-Napoca (dr.
Andrei Tomuța și dr. Dan Pop).
n Vasilică ICHIM

Un şofer a fost înregistrat radar în timp ce conducea cu 153 km/oră

Sute de amenzi, zeci de permise reţinute
Aproape patru sute de
participanți la trafic care nu
au respectat legislația rutieră au fost sancționați de
polițiștii rutieri la sfârșit de
săptămână.
În perioada 31 ianuarie - 2
februarie a.c., poliţiştii rutieri
şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Bihor au continuat
acţiunile pe şoselele bihorene.
Ca urmare a abaterilor constatate în trafic la sfârșit de săptămână, au fost aplicate 389 de
sancţiuni contravenţionale, cu
amenzi în valoare de 161.140
de lei. Totodată, ca măsură
complementară, pentru comiterea unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului
de a conduce autovehicule pe
drumurile publice, poliţiştii au
reţinut 48 de permise de conducere. De asemenea, au fost
reţinute două certificate de înmatriculare, au fost constatate
15 infracțiuni și 12 tamponări.
193 de sancțiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitelor
legale de viteză, 57 de pietoni

au fost sancționați pentru traversări neregulamentare, 12
participanţi la trafic au fost
sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind
portul centurii de siguranţă,
nouă conducători auto au fost
sancționați pentru neacordarea
priorității de trecere pietonilor,
trei sancțiuni au fost aplicate
pentru conducere sub influența
alcoolului, au fost sancționate
cinci depășiri neregulamentare, au fost sancționați 11
bicicliști, iar 99 de sancțiuni au
fost aplicate pentru alte abateri

de la regimul circulaţiei rutiere. Astfel, sâmbătă, pe DN
19, a fost depistat în trafic un
bărbat de 38 de ani, din municipiul Salonta, în timp ce conducea un autoturism cu viteza
de 153 de km/h, înregistrată
radar. De asemenea, sâmbătă,
în Săcădat, a fost depistat în
trafic un bărbat de 52 de ani,
din Oradea, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de
118 km/h, înregistrată radar,
în zona de limitare a vitezei de
deplasare la 50 de km/h. Duminică, în Sânmartin, a fost

depistată în trafic o femeie de
32 de ani, din localitatea Hidişelu de Sus, în timp ce conducea un autoturism cu viteza de
102 km/h, înregistrată radar,
în zonă de limitare a vitezei
de deplasare la 50 de km/h.
Conducătorii auto care au depăşit limitele legale de viteză
cu peste 50 de km/h au fost
sancţionați contravenţional cu
9 – 20 de puncte amendă şi
cu suspendarea dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de
zile. n

Judecătorii suspendă
protestele

Suspendarea activităţii judiciare a Tribunalului Bihor a fost decisă în Adunarea generală
a judecătorilor şi a presupus că magistraţii vor
judeca doar urgenţele în materie penală (măsuri
preventive), cauzele urgente în materie civilă
(ordonanţele preşedinţiale vizând minorii,
plasamentele de urgenţă, ordinele de protecţie,
suspendările provizorii de executare, grevă).
Astfel, din 27 ianuarie, atât judecătorii cât
şi grefierii au protestat în felul acesta faţă de
eliminarea pensiilor de serviciu. Potrivit unei
informări transmise ieri, judecătorii Tribunalului Bihor au decis să suspende forma de
protest, începând cu data de 4 februarie şi până
la pronunţarea de către Curtea Constituţională. Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a
decis, miercuri, cu unanimitate de voturi, sesizarea Curții Constituționale a României (CCR),
pentru controlul constituționalității abrogării
legii privind pensiile de serviciu, conform unei
informări a instanței supreme.
Pensiile speciale au fost eliminate, în ședința
Camerei Deputaților din Parlament, cu 247
de voturi pentru și 21 de abțineri. Proiectul
de lege vizează parlamentari, magistrați și
funcționari publici cu statut special, excepție
făcand militarii și polițiștii. n

Poliţia Bihor

Amenzi şi lemne
confiscate
Polițiștii Secției nr.8 de Poliție Rurală
Tinca au depistat, vineri, în trafic, în Tulca,
un bărbat de 45 de ani, din comuna Olcea, în
timp ce transporta cu o autoutilitară 3 metri
cubi de lemne de foc, în valoare de 492 de lei,
fără documente de proveniență. Şoferul a
fost sancționat contravențional iar materialul lemnos a fost ridicat în vederea confiscării și lăsat în custodie la Ocolul Silvic Tinca.
Tot vineri, pe strada Henry Coandă din
Aleșd, polițiștii au depistat un bărbat de 45 de
ani, din comuna Măgești, în timp ce transporta
cu o căruță 2 metri cubi de material lemnos,
speciile fag și gorun, în valoare de 248 de lei,
fără documente legale. Acesta a fost amendat
cu 2.000 de lei, iar materialul lemnos a fost
confiscat și predat în custodia Ocolului Silvic
Aleșd. De asemenea, în localitatea bihoreană
Șilindru, polițiștii din Valea lui Mihai au depistat în trafic un localnic de 25 de ani, în timp ce
transporta cu o căruţă 1,55 metri cubi de lemne
de foc, în valoare de 200 de lei, fără documente
de proveniență. Tânărul a primit o amendă de
5.000 de lei iar lemnele au fost confisate. Duminică, a fost depistat în trafic un alt bărbat, de
35 de ani, din comuna Lunca, în timp ce transporta cu o autoutilitară 2 metri cubi de lemne
de foc specia fag, în valoare de 320 de lei, fără
documente legale de proveniență. Materialul
lemnos a fost ridicat în vederea confiscării, iar
cel în cauză a fost sancționat contravențional.
n

