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Ziua Internaţională a Romilor, la Oradea

Primul eveniment festiv
judeţean
Centrul Judeţean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale
(CJCPCT) Bihor și Fundația
Ruhama, au organizat oﬁcial, pentru prima dată în
judeţul Bihor, o festivitate
dedicată Zilei Internaţionale
a Romilor. Evenimentul şi-a
propus să onoreze tradiţiile şi cultura rome, dar şi să
familiarizeze românii cu
obiceiurile, meşteşugurile şi
credinţele romilor.

Evenimentul de vineri, 7
aprilie, a fost onorat cu prezenţa de reprezentanţi ai Prefecturii Bihor, ai Primăriei Oradea,
ai CJPCT Bihor, ai Muzeului
Ţării Crişurilor şi ai Consiliului Judeţean Bihor. Oﬁcialităţile şi-au exprimat pe rând dorinţa unei bune colaborări cu
comunitatea romă şi i-au asigurat pe aceştia de respectul şi
sprijinul instituţional necesar.
Un discurs aparte a fost oferit de Arina Moş, prezentă la
eveniment atât ca reprezentat
al Asociaţiei Social Comunitare Oradea, instituţie pe care
o conduce, cât şi în calitate
de mesager al primarului Ilie

Evenimentul s-a desfășurat la Hotel Continental
Bolojan. Arina Moş i-a asigurat pe romi că are uşa biroului
deschisă pentru ﬁecare dintre
ei, a susţinut că mare parte din
problemele cu care această comunitate se confruntă sunt datorate ineﬁcienţei ONG-urilor
şi instituţiilor responsabile şi
a atras atenţia, în acelaşi timp,
că este nevoie de efort şi dorinţă de dezvoltare şi din partea
comunităţii rome.
O prezentare deosebită a
culturii şi tradiţiei rome a fost
realizată de profesorul Ionuţ

Eliberarea
certiﬁcatelor
de căsătorie

În vederea aplicării, în mod unitar, a dispoziţiilor legale în materie de stare civilă,
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor
vă aduce la cunoştinţă informaţii utile cu
privire la eliberarea certiﬁcatelor de căsătorie.
Certiﬁcatele de căsătorie se eliberează, unuia dintre soţi sau, la cerere ambilor soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială
autentiﬁcată, în baza documentelor cu care
se face dovada identităţii în original şi fotocopie, aﬂate în termen de valabilitate. Dovada
identităţii se face cu unul dintre următoarele
documente: pentru cetăţenii români - carte
de identitate, carte de identitate provizorie,
paşaport de cetăţean român cu domiciliul în
străinătate; pentru cetăţenii Uniunii Europene
sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul
ai căror cetăţeni sunt; pentru cetăţenii străini
din statele terţe-paşaportul emis de statul ai
căror cetăţeni sunt; pentru apatrizi - paşaport
emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de
şedere temporară sau permanentă, după caz.
În cazul cetăţenilor străini sau apatrizilor, ale
căror acte de identitate, nu conţin date înscrise prin utilizarea alfabetului latin, se solicită
traducerea legalizată a ﬁlei care conţine datele
de identiﬁcare. Cererea de eliberare a certiﬁcatului de căsătorie se adreseză SPCLEP-ului
/ primăriei care are în păstrare actul de căsătorie sau SPCLEP-ului / primăriei de la locul
de domiciliu / reşedinţă al titularilor actului
de căsătorie. 

Cordoban. Acesta a arătat că
ﬁlosoﬁa de viaţă a romilor se
bazează în primul rând pe noroc. „Pentru ei norocul este
mai important decât banii, sau
sănătatea. În ﬁlosoﬁa romă,
norocul te obligă să primeşti
şi să acorzi respect”, a explicat
profesorul. Alături de noroc,
vitale în această ﬁlosoﬁe este
bunătatea (Lacho), Dumnezeu
(Del) şi Sănătatea (Stastipen).
Astfel, simplele saluturi, sau
adresări uzuale folosesc aceşti termeni (ex: în limba romă

în loc de poftă bună, se spune
mănâncă cu Dumnezeu).
În partea a doua a evenimentului, spectatorii au putut
viziona ﬁlme documentare în
care s-au prezentat meşteşugurile acestei comunităţi, iar
vizionările au fost urmate de
momente artistice susţinute
de romi. Evenimentul, intitulat „Importanța Culturii și
Tradițiilor romilor din România” a avut loc la Hotel Continental.
 Andreea COSTEA

Calea Crucii, pusă în scenă de actori

Un spectacol de teatru de stradă
În „Săptămâna Mare” premergătoare Sărbătorilor Pascale, mâine, 11
aprilie 2017, de la ora 17.00, pe strada
Republicii - pietonal și în Piața Unirii
va ﬁ organizat un spectacol de teatru
de stradă care va dura aproximativ
o oră.

Protagoniştii acestui spectacol vor
ﬁ peste 70 de actori profesioniști, care
vor evoca patimile Mântuitorului de
pe calea Crucii și cruciﬁcarea acestuia. „Motivul organizării unei astfel
de manifestări este de a evoca esența
acestei Sărbători și de a transmite un
mesaj de unitate în rândul locuitorilor
acestui oraș, indiferent de confesiunea
ﬁecăruia. Simbolul Sărbătorii Pascale
este același pentru ﬁecare creștin și ne

dorim ca printr-o astfel de manifestare să transmitem un mesaj de unitate
în rândul tuturor celor care sărbătoresc Paștele”, a declarat Mihai Jurcă,
director executiv al Asociației pentru
Promovarea Turismului din Oradea și
Regiune (APTOR). Spectacolul va avea
loc marţi, 11 aprilie, de la ora 17.00,
pornind de pe Corso, din apropierea
magazinului Crişul, şi încheindu-se în
Piața Unirii, în zona statuii Mihai Viteazul, unde va avea loc o cruciﬁcare
simbolică a actorului care va interpreta
rolul Mântuitorului. Spectacolul este
prevăzut să dureze o oră și pe perioada trecerii acestuia peste podul Sfântul
Ladislau, traﬁcul va ﬁ oprit temporar.
 L.B.

Miercuri, 12 aprilie

Calea Crucii, în Parcul Olosig
Anul acesta, tradiţionala Cale a Crucii, organizată de către tinerii din grupul „Allegria” a Mănăstirii Franciscane
„Maica Domnului” din Oradea va avea
loc miercuri, 12 aprilie 2017, începând
cu ora 19.00, în Parcul Olosig. În ﬁecare an, spre sfârşitul Postului Mare,
părinţii franciscani de la Mănăstirea
„Maica Domnului” din Oradea, împreună cu tinerii parohiei, organizează
„Calea Crucii”, în încercarea de a pune
în scenă drumul patimilor pe care Isus
l-a parcurs de la pretoriul lui Pilat, unde
a fost judecat, şi până pe Muntele Golgotei, unde a fost răstignit. Personajele,

care acum două mii de ani l-au condus
pe Isus spre răstignire, vor ﬁ ilustrate
de către tinerii din grupul „Allegria” a
Mănăstirii Franciscane „Maica Domnului”, care vor aduce în mintea credincioşilor imaginea suferinţelor, a batjocurilor, drumul crucii şi răstignirea
propriu-zisă a lui Iisus.
„Vă invităm cu bucurie să medităm
aceste staţiuni ale Căii Crucii, pregătindu-ne, astfel, pentru bucuria Învierii
Domnului nostru Isus Cristos!”, transmit organizatorii evenimentului.
 L.I.

Modiﬁcări ale legii
privind exercitarea
profesiei de avocat
În cadrul Monitorului Oﬁcial al României,
Partea I, numărul 210
din data de 28 martie
2017, a fost publicată
Legea 25 din 2017
privind modiﬁcarea
Legii 51 din 1995
pentru organizarea şi
exercitarea profesiei
de avocat.
Acest act normativ, realizează o serie de modiﬁcări, însă nu toate sunt de interesul cititorilor noştri, pentru aceste motive vom prezenta
doar două elemente de noutate care produc
consecinţe între relaţia client avocat şi care
sunt de interes pentru justiţiabili. Astfel, conform noului articolul 26 din Legea 51 din 1995,
modiﬁcată, instanţele de judecată sunt obligate
să veriﬁce şi să se pronunţe asupra calităţii de
reprezentant al unei persoane care se prezintă
ca ﬁind avocat şi care exercită acte speciﬁce
acestei profesii şi care foloseşte însemne care
aparţin profesiei de avocat. Această obligaţie a
fost adoptată pentru întărirea luptei împotriva
avocaturii clandestine, existând situaţii în care
o serie de persoane reclamă că ar ﬁ avocaţi,
încheie contracte de asistenţă şi reprezentare
juridică, încasează onorarii, însă în realitate nu
au fost admiţi niciodată în cadrul profesiei. În
acest sens acelaşi articol 26 din Legea 51 din
1995 în cadrul aliniatul 2, stabileşte faptul că,
exercitarea fără drept a oricărei activităţi speciﬁce profesiei de avocat constituie infracţiune
şi se pedepseşte potrivit legii penale, aşadar în
momentul de faţă legislaţia din domeniu este
extrem de clară şi ar trebui să descurajeze actele de avocatură clandestină. O altă modiﬁcare
legislativă se regăseşte în cadrul articolului 35
aliniatul 3 din Legea 51 din 1995, care stabileşte faptul că, raportul dintre avocat şi clientul
acestuia nu poate să facă obiectul supravegherilor tehnice, excepţie făcând cazul în care
avocatul ar săvârşi ori ar pregăti săvârşirea de
infracţiuni pentru care pedeapsa închisorii este
de cel puţin 5 ani de închisoare. Dacă nu sunt
întrunite ipotezele anterior evidenţiate, privind
săvârşirea de fapte de natură penală de către
avocat, supravegherile tehnice realizate asupra
relaţiilor client avocat, nu pot ﬁ folosite în cadrul procesului penal şi trebuiesc a ﬁ distruse
de îndată, cu consecinţa informării avocatului
care a fost supravegheat. Această modiﬁcare legislativă reprezintă o necesitate şi nu un moft,
întrucât avocatul nu poate să asigure apărarea
clientului său dacă nu există conﬁdenţialitate
deplină în ceea ce priveşte informaţiile primite
de la acesta. Mai mult această modiﬁcare
legislativă este adoptată nu doar în interesul
avocatului, ci şi în interesul clientului, care trebuie să aibe convingerea faptului că informaţiile pe care le ofera avocatului sunt şi rămân
conﬁdenţiale.
 Av. Cristian CURPAȘ

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse
şi achitate şi la Punctul de preluare
deschis lângă Teatrul de Stat din
Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de
luni până vineri, între orele 9.00-18.00,
şi duminica, între orele 16.00-18.00.

