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Cabinetul Grindeanu a trecut de votul Parlamentului

Guvernul a intrat în pită
urmare din pag. 1
...întrebat dacă va sesiza la
CCR... Legea 90/2001.
Întrebat ce soluţie va da,
Victor Ciorbea a răspuns că
azi va prezenta argumentele.
„Mâine (azi-n.r.). Am promis
că după învestire. (…) Veţi vedea câte texte din Constituţie,
din diverse convenţii internaţionale sunt încălcate. (...) Vom
vedea mâine, da ori ba. Mâine
vă trimt comunicatul după ce-l
înregistrez la Curte, că este
normal să ajungă la Curte... o
primiţi foarte frumos, cu explicaţii, am făcut o sinteză de
cinci pagini din vreo 15 - 17...
Este în temeiul acelei autosesizări despre care v-am anunţat
demult. Mâine. (…) Mâine primiţi punctul de vedere oficial,
după ce e înregistrat”, a explicat Ciorbea.
Întrebat care este scopul
acestei sesizări, Avocatul Poporului a arătat că este acela de
„a asigura o legislaţie normală,
firească şi asigurarea echilibrului între puterile statului”.
Întrebat dacă a discutat cu Liviu Dragnea despre această sesizare, Ciorbea a negat.
„Nu, de ce să discut? Pentru
că nu vizează cazul domnului
Dragnea, vizează o reglemen-

În conformitate cu prevederile art. 39 alin.
2 şi 3 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, se convoacă
şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Oradea, care va avea loc în data
de 9 ianuarie 2017, ora 14.00, în Sala Mare de
şedinţe a Primăriei municipiului Oradea.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea şi este
publicată pe site-ul oficial al instituţiei www.
oradea.ro, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 6 şi
7 din Legea 215/2001, republicată.
Secretar al Municipiului Oradea,
jr. Ionel Vila

Primăria Oradea organizează sâmbătă,
7 ianuarie 2017, acţiunea lunară de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice.

tare de ansamblu. O să vă dau
exemple dacă vreţi mâine,
după ce vedeţi comunicatul,
o să vă dau explicaţii că întradevăr nu se referă la o singură
persoană şi nu se referă la cinci
persoane, ci în general la toată
legislaţia în materie. Dacă va fi
o contestare, este făcută pentru
asigurarea unei reglementări
unitare între toate cele trei puteri ale statului. Deci, nu favorizează pe nimeni. S-ar putea

Prima ninsoare,
primele intervenţii

Ieri, în jurul orei, 15.00,
Agenţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare
pentru judeţul Bihor, valabilă
până la ora 19.00, privind intensificări ale vântului, cu viteze de peste 55 — 60 km/h,
ninsoare, trecător viscolită. În
Oradea, a început să ningă la
ora 14.00, utilajele de deszăpezire acţionând pe arterele
principale o oră mai târziu.

Ședința extraordinară

Acțiune de colectare
a DEEE

RER Ecologic Service

Prima zăpadă din acest an
a căzut ieri în Oradea, fiind
nevoie de intervenţia tuturor utilajelor RER Ecologic
Service. De altfel, întreg judeţul Bihor s-a aflat ieri sub
atenţionare de ninsoare şi
viscol.

Consiliul Local Oradea

„La ora 15.00 am primit
undă verde de la Primărie şi
am început să acţionăm pe
urgenţa I cu toate utilajele.
Urgenţa I presupune intervenţii pe arterele principale, pe
căile mijloacelor de transport
în comun, la intrările şi ieşirile din oraş, în zona spitalelor
etc. După cum ninge, trecem
la urgenţa II - căile de legătură dintre cartiere. Va urma
urgenţa a III-a (toate străzile
asfaltate din oraş), iar apoi urgenţa a IV-a (toate străzile neasfaltate din municipiu)”, ne-a
declarat Ionel Ban, directorul
de producţie al RER Ecologic Service. De asemenea,
autospecialele au împrăştiat
material antiderapant solid. n

să se îngreuneze regimul respectiv în cazul în care Curtea
Constituţională şi Parlamentul
vot opta pentru o asemenea
soluţie. Deci nu interpretaţi
înainte de a şti despre ce este
vorba”, a susținut el.
Întrebat care este motivul de
neconstituţionalitate, Ciobea a
argumentat că se creează un
dezechilibru între cele trei puteri ale statului.
„Faptul că se creează un dez-

echilibru între cele trei puteri
ale statului prin reglementările
existente în materie şi necesitatea de a asigura un echilibru deplin între aceste puteri.
Ideea este amplu dezvoltată
şi mai sunt cel puţin trei, patru argumente, sunt încălcate
în afară de multe articole din
Constituţie şi multe articole
din convenţii internaţionale”, a
precizat el.
n M.F.

Au adus bucurie copiilor din centrele de zi

Colecta de alimente
de Crăciun

Punctele de colectare fixe stabilite de
Primăria municipiului Oradea sunt: Cartierul
Rogerius - zona Parcare Spital Municipal „Dr.
Gavril Curteanu” şi zona str. Sovata, în dreptul
Punctului Termic 1093; Cartierul Ioşia - zona
str. Oneştilor, parcare supermarket Penny
4; Cartierul Nufărul - zona ultimei staţii de
tramvai; Calea Clujului - zona Staţionar 3 Obstetrică-Ginecologie Oradea. Containerele vor
fi disponibile sâmbătă, 7 ianuarie, între orele
8.00-18.00. Deşeurile de echipamente electrice
şi electronice colectate în punctele fixe de colectare vor fi preluate de SC Bene Internaţional
SRL Oradea. Pentru cantităţi mari de DEEE,
persoanele fizice şi/sau juridice, asociaţiile de
locatari pot contacta SC Bene Internaţional la
tel. fix: 0259-406.276; tel. mobil: 0731-372.103,
firma asigurând preluarea şi transportul gratuit
pentru deşeurile de echipamente electrice şi
electronice.n

Hatos continuă
la Minister

Adrian Hatos de la Facultatea de Ştiinţe
Socio Umane a Universităţii din Oradea își va
continua mandatul în Consiliul Naţional de
Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior. Sociologul a trecut de selecția făcută de
Ministerul Educației, continuându-și mandatul
început în 2012. Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior
are 17 membri și se ocupă de actualizarea
indicatorilor de monitorizare a învăţământului
superior și prognozează învățământul superior
raportându-l la piața muncii. n R.C.

Eveniment editorial

„Crişana tradiţională”,
un nou volum
Asociația Caritas Eparhial Oradea a desfășurat, în
perioada 2 - 23 decembrie
2016, în două centre comerciale din municipiu, colecta de
alimente de Crăciun, pentru
copiii din centrele de zi.
„La colecta din decembrie
2016, s-au colectat 340 litri de
ulei, 260 kilograme de făină,
235 kilograme de orez, 231
kilograme de zahăr, 278 kilograme paste făinoase și 249
conserve. Pe lângă produsele
mai sus menționate, au fost
colectate și multe alte produse: fructe, dulciuri, produse
lactate etc. Valoarea totală estimată a alimentelor colectate
este de peste 9.000 lei. Colecta
a avut loc în centrele comerciale Era Shopping Park și Sel-

gros Cash & Carry”, anunță
reprezentanții
Asociației
Caritas Eparhial Oradea,
menționând că unele persoane
au preferat să facă donații în
bani, suma totală colectată fiind în valoare de 4394,4 lei.
Potrivit acestora, în activitatea de colectare a alimentelor
pentru copiii din centrele de zi
au fost implicați 118 voluntari,
care au desfășurat 470 de ore
de voluntariat.
Asociația Caritas Eparhial Oradea a ținut să aducă mulțumiri tuturor celor
implicați în această colectă,
voluntarilor și, în special, persoanelor care au făcut o faptă
bună și îi asigură pe donatori
de faptul că toate donațiile vor
ajunge acolo unde este mare
nevoie de acestea.
n L.I.

Astăzi, de la ora 13.00, la Hotel Continental, Ioan Degău lansează cel de-al optulea
volum al „Crişanei Tradiţionale”, după ce
în luna octombrie a lansat volumul şapte al
acestei culegeri.

La eveniment vor participa istoricul Viorel
Faur, poetul şi publicistul Miron Blaga, profesorul universitar Ioan Laza, istoricul Blaga
Mihoc, directoarea Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Şincai”, Ligia Mirişan, istoricul Mihai
Drecin, dramaturgul Paşcu Balaci, profesorul
universitar Ion Zainea şi cercetătorul Vasile
Todincă. Ioan Degău s-a născut la 7 octombrie
1937, în Bunteşti, Bihor, fiind absolvent al
Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti,
multă vreme director al agenţiei Beiuş a BNR
şi al sucursalei Bihor a BNR. În prezent, este
director al Creditcoop Oradea. A publicat mai
multe cărţi de istorie bancară, monografii şi
culegeri de folclor, între care şi monumentala
„Beiuşul şi lumea lui” (patru volume, circa
patru mii de pagini), lucrare unică în literatura
de specialitate românească. n

