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Un bilanț al Campaniei „Salvați Casa lui Iuliu Maniu” 2016

Donații, lucrări, speranțe
În curând, campania de
strângere de fonduri pentru
reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin va împlini doi ani, doi
ani care au însemnat un efort
susținut din partea donatorilor dornici să se implice în
salvarea acestui monument
istoric.

Până acum, s-au strâns în
total 206,423.32 lei, din care:
6,194.30 Euro; 4,674.70 USD;
155.00 GBT; 100.00 CAD;
158,405.51 lei. Cu acești bani
au fost realizate lucrări de
consolidare a fundației și a
pereților casei, după ce la începutul anului 2016 doi pereți
s-au prăbușit. Trebuie precizat
faptul că intervenția la timp a
făcut ca acest imobil să poată
fi salvat și să devină astfel singurul exemplu de bune practici
în salvarea monumentelor de
patrimoniu din Sălaj.
„În 2016 s-au efectuat lucrări
de consolidare a pereților prin
cămășuire, s-a refăcut structura casei – așa cum arăta
ea în 1947 – prin demolarea
pereților paraziți, refacerea
altora, închiderea ușilor sau
a geamurilor parazit”, transmite parohul Cristian Borz.
În ceea ce privește acoperișul,
reamintim faptul că în luna
decembrie, timp de două săptămâni, s-au efectuat lucrări
de conservare a acoperișului
pe perioada iernii. Campania
noastră continuă și în anul 2017,
iar următoarea etapă este începerea lucrărilor la acoperiș,
pentru că starea avansată de
degradare a acestuia pune în
pericol lucrările deja realizate.
„Următorul pas este reali-

Ion Iliescu, fost preşedinte
al României,

Audiat în dosarul
Mineriadei
Ion Iliescu, fost preşedinte al României, a
ajuns luni dimineaţa la Parchetul General,
unde a fost chemat de procurorii militari
pentru a i se aduce la cunoştinţă actul de inculpare în dosarul Mineriadei, cauză în care
fostul şef de stat este acuzat de infracţiuni
contra umanităţii.

zarea centurii din beton armat peste pereți și refacerea
în totalitate a acoperișului”,
mai
precizează
parohul.
În acest moment, așteptăm ca
Primăria Pericei să onoreze
promisiunea de a suporta costul facturii de actualizare a
proiectului de reabilitare, proiect ce a fost necesar la pregătirea dosarului care a fost depus
la Institutul Național al Patrimoniului, în vederea obținerii
unei finanțări.

Anul 2016 –un an de
progres

Unul dintre cele mai notabile aspecte ale anului 2016
este acela că, în sfârșit, Casa
lui Iuliu Maniu are proprietar.
La începutul lunii august au
fost emise documentele funciare care atestă intrarea în

proprietatea Episcopiei Greco-Catolice Oradea a Casei
Memoriale „Iuliu Maniu” din
Bădăcin. În ceea ce privește
terenul de sub casă, el este,
în continuare, în proprietatea
Primăriei Pericei. În luna iunie
a fost semnat un Contract de
Comodat între Primăria Pericei și Parohia Greco-Catolică
Bădăcin, care este reprezentantul legal al imobilului, prin
care Primăria dă în folosință
gratuită terenul de sub Casa
Memorială „Iuliu Maniu”,
pe un termen de 49 de ani.
O altă realizare demnă de amintit este împrejmuirea cu gard a
Casei și a mormintelor familiei
Maniu. Inițiativa a aparținut filialei PNȚCD Cluj, care, printr-o donație, a suportat costul
realizării acestui obiectiv.
Nu în ultimul rând, Casa Me-

morială „Iuliu Maniu” s-a clasat pe locul 10 în lista eligibilă
pentru Programul Național
de Restaurare a Monumentelor Istorice, lucru care ne dă
speranțe că s-ar putea obține
o finanțare a lucrărilor de restaurare, dacă fondurile Ministerului Culturii, alocate
pentru anul 2017 vor permite.
Cei care doresc să contribuie,
în continuare, la reabilitarea
Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin, o pot face
donând în conturile: Lei RO22 RZBR 0000 0600 0208
5400; Euro - RO18 RZBR
0000 0600 0289 9205; Dolari
- RO11 RZBR 0000 0600 1092
7730; Cont PayPal: salvaticasamaniu@yahoo.com deschise
la Raiffeisen Bank, Agenţia
Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj.
n Echipa campaniei
publice

Crește accesul Ordonanţa a fost respinsă de comisii
Scad salariile demnitarilor
pacientului
la medicamente
urmare din pagina 1
Potrivit notei de fundamentare a HG, la nivelul caselor de sănătate judeţene şi al CNAS
erau comisii de experţi care aprobau tratamentul în cazul a 106 Denumiri Comerciale Internaţionale (DCI) şi se elimină obligativitatea
aprobării medicamentelor de aceste comisii de
experţi.
În prezent, la nivelul CNAS comisii de experţi aprobă 70 de DCI-uri unice pentru următoarele arii terapeutice: afecţiuni oncologice, boli rare (ex. hemofilie, scleroză multiplă,
scleroză tuberoasă etc), afecţiuni reumatice,
tratamentul hepatitei cronice de tip B şi C,
tratamentul infertilităţii, obezitate. La nivelul
caselor de asigurări de sănătate, comisiile la
nivel local aprobă 36 de DCI-uri unice pentru
următoarele arii terapeutice: afecţiuni cardiovasculare, tratamentul substitutiv al afecţiunilor oncologice, boala Parkinson, ADHD,
diabet zaharat, tulburări de creştere la copii,
scleroză multiplă, epilepsie. n

Comisiile de Buget-Finanţe şi pentru Muncă din Camera Deputaţilor
au decis, luni, cu 23 de voturi „pentru” şi 12 voturi „împotrivă”, să
respingă Ordonanţa de salarizare a
demnitarilor, proiectul de lege privind respingerea acestui act normativ urmând să fie trimis plenul Camerei.

Camera Deputaţilor este for decizional. Pentru respingere au votat PSD şi
ALDE, în timp ce PNL şi USR au votat

împotriva respingerii. Ministrul Muncii, Lia Vasilescu, prezentă la discuţiile
din Comisii, a precizat că guvernul susţine respingerea ordonanţei. „Guvernul
susţine respingerea ordonanţei, ca şi la
Senat. Din punctul nostru de vedere, nu
este normal ca salariile înalţilor demnitari să fie majorate înaintea celorlalţi
bugetari. Lucrăm la Legea salarizării
unitare, care va reglementa toate aceste
salarii”, a spus Olguţa Vasilescu. Ordonanţa prevedea majorarea salariilor a
48 de înalţi demnitari, printre care şeful statului, premierul, preşedinţii Senatului şi Camerei, membrii BP ai celor
două Camere, miniştrii, SG al Guvernului, Avocatul Poporului, directorii
SRI, SIE, SPP, STS, preşedinţii Curţii
de Conturi şi Consiliului Legislativ,
precum şi consilierii prezidenţiali. Comisiile au adoptat un amendament potrivit căruia cei vizaţi de Ordonanţă vor
avea salarii la nivelul lunii iulie 2015,
respectiv salariile de dinaintea emiterii
actului normativ, la care se va adăuga
un procent de 10%, de care au beneficiat în 2016 ceilalţi bugetari. n

Întrebat de jurnalişti dacă se consideră
vinovat de evenimentele din 1990, Ion Iliescu a
declarat : „Nu, bineînţeles că nu”. Potrivit procedurii, fostului preşedinte i s-a prezentat actul
de inculpare, punerea în mişcare a acţiunii
penale fiind una dintre măsurile luate înainte
de trimiterea dosarului în judecată. În condiţiile în care va dori, Ion Iliescu poate da declaraţii
anchetatorilor în legătură cu acuzaţiile care i se
aduc. Ion Iliescu este cercetat pentru infracţiuni
contra umanităţii. „Nu a dat nicio declarație. A
fost o activitate care s-a desfășurat la momentul ăsta pentru că ea nu a putut fi desfășurată
în decembrie. A fost pusă în mișcare acțiunea
penală față de dumnealui, a căpătat o calitate
nouă, alta decât cea pe care o avea anterior, cea
de inculpat. Învinuirea o cunoașteți cu toții, 439
- infracțiuni contra umanității. Ion Iliescu a luat
act. Urmează să ne pregătim apărarea. Acest
dosar a fost redeschis în 2014. Este o ordonanță
de redeschidere dată de fostul procuror general
Tiberiu Nițu. Trebuie să o evaluăm, să vedem
ce e acolo, să vedem materialul dosarului și
o să primiți toate informațiile în legătură cu
poziția dumnealui”, a declarat Adrian Georgescu, avocatul fostului președinte. Întrebat
despre relațiile României cu SUA, Ion Iliescu a
declarat: „în toate privințele cred că se mențin
în direcția bună”.
Fostul preşedinte al României, Ion Iliescu,
dar şi fostul premier Petre Roman, precum şi
Gelu Voican-Voiculescu, Virgil Măgureanu
şi alte persoane au fost inculpate în dosarul
Mineriadei din 1990, au anunţat procurorii
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie pe 23 decembrie, de la acea dată fiind
chemaţi toţi cei care sunt vizaţi de anchetă
pentru a fi înştiinţaţi. Procurorii militari susţin
că există probe potrivit cărora aceştia ar fi
organizat şi coordonat direct atacul împotriva
populaţiei civile, ceea ce ar fi dus la uciderea
prin împuşcare a patru oameni, rănirea prin
împuşcare a trei, vătămare integrităţii fizice şi
psihice a 1.269 de oameni şi privarea de libertate a alţi 1.242. n

