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S

decese

V

Cu multă tristeţe aducem un ultim omagiu omului,
medicului, îndrumătorului nostru într-ale vieţii şi psihiatriei,
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Sincere condoleanţe colegei
noastre dr. Oana Leţ-Cornuţiu
şi familiei îndoliate. Colectivul
Secţiei Psihiatrie II. (3619)

V

Un gând de compasiune şi sincere condoleanţe, transmitem familiei dr. Cornuţiu, în
aceste momente de grea încercare şi durere, pricinuite de trecerea la cele veşnice a soţului şi
tatălui drag
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Lazăr Liviu. (3769)

V

Şi ai trecut, viaţă: un
zâmbet, o lacrimă, o clipire de
ochi şi ai trecut... Fie ca sufletul
dr. GAVRIL CORNUŢIU,
să-şi afle liniştea! O lumânare aprinsă şi gândurile noastre sunt alături de voi: Rodica,
Oana şi Ilinca, la ceasul de grea
încercare. Fam. Domocoş Corneliu, Dacian şi Doina. (3791)

V

Omagiu trist la trecerea
în veşnicie a celui care a fost un
om deosebit, care a prețuit valorile în viață și a construit o
operă intelectuală de excepție,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Familia Chivari Ioan,
Elena, Cristi şi Ionuţ. (3624)

V

Zdrobit de vestea prematurei plecări în veşnicii a
prietenului meu
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
dragă Rodica, Oana, Ilinca şi
Mihnea, vă îmbrăţişez îndurerat. Pista. (3777)

V

Suntem alături de
doamna dr. Rodica Cornuţiu şi
fiicele Oana şi Ilinca, în aceste momente de grea încercare,
la trecerea în nefiinţă a soţului
şi tatălui,
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Sincere condoleanţe. Fam.
Sălăgean şi fam. Crişan. (3780)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm dispariţia prea
devreme a scumpului nostru
verişor,
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace şi să-i mângâie familia
greu îndurerată. Vărul Ienciu
Petru cu Maria. (3779)

V

Suntem alături de voi,
Rodica, Oana, Ilinca cu familiile, acum când treceţi prin aceste clipe grele, ale despărţirii de
iubitul şi bunul vostru soţ, tată
şi bunic,
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar pe voi să vă mângâie! Lia, Eugen Scurt cu familia. (3781)

V

Cu inimile zdrobite şi
lacrimi în ochi, transmitem şi
pe această cale sincere condoleanţe familiei îndoliate, pentru
trecerea la cele veşnice a celui
care a fost,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
OM de aleasă omenie, înalt
caracter şi specialist de excepţie. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia Leu Ioan.
(3782)

V

Suntem alături de familia Cornuţiu, acum când se
desparte de soţul, tatăl, socrul
şi bunicul lor drag,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Pr. Ioniţă Marian, cu familia. (3774)

V

Copleşiţi de durere suntem alături de dr. Rodica Cornuţiu, de fiicele Oana şi
Ilinca cu familiile lor, de cuscra
noastră Doina cu familia ei, de
Mărioara cu copiii ei, la marea
durere pricinuită de moartea
celui care a fost soţ, tată, bunic,
frate, cumnat şi unchi,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
un OM de mare omenie şi
valoare, devotat profesiei, un
suflet bun, prieten desăvârşit,
slujitorul celor ce au suferit.
Generozitatea lui senină, bunătatea sufletească, onestitatea,
corectitudinea şi buna lui prietenie rămân amintiri de neşters
pentru noi şi familiile noastre. Acum la despărţire, pentru tot ce a făcut pentru familiile noastre, prietenii noştri, în
numele celor pe care i-a mângâiat cu blândeţea lui, i-a îmbărbătat, le-a alinat suferinţa şi
i-a însănătoşit, îţi aducem mulţumiri. Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Dumnezeu să
te odihnească, suflet bun! Fam.
Eugen Sabău. (3784)
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V

Un ultim şi pios omagiu pentru colegul nostru, domnul
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
A urcat la ceruri un om bun
cu suflet iubitor. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colegii din secţia ATI, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Oradea. (3783)

V

Suntem alături de Rodica, Oana şi Ilinca, la marea
durere pricinuită de decesul soţului şi tatălui drag,
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească în pace, să-i păstreze veşnică amintirea, iar celor dragi
lui, mângâierea sufletească.
Fam. dr. Bozga Ioan şi Romanţa. (3785)

V

Omagiu trist la trecerea în veşnicie a distinsului
nostru bun prieten, omul deosebit,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în linişte şi pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Familia Gheorghe Tăutu.
(3786)

V

Suntem alături de colega noastră Rodica, în marea
durere pricinuită de trecerea în
nefiinţă a soţului drag,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Veronica şi Ovidiu Motoc. (3793)

V

Nemărginite regrete la
despărţirea de distinsul
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
membru în Comitetul Director al Filialei Bihor a Uniunii Vatra Românească, trecut
mult prea devreme la cele veşnice. Vom păstra mereu vie în
sufletele noastre imaginea eminentului specialist în psihiatrie,
a cadrului didactic de vocaţie,
a publicistului profund, a omului care vibra din toată fiinţa sa
la tot ce înseamnă spiritualitate
şi identitate naţională. Părintele Ceresc să-i rânduiască odihna veşnică între cei bine plăcuţi
Lui. Familiei greu încercate, un
gând de mângâiere şi alinare.
Filiala Bihor a Uniunii „Vatra
Românească”.

V

Un pios omagiu pentru
cel care a fost,
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Condoleanţe familiei. Prof.
dr. Ludovic Gilău. (3807)

V

Regretăm profund dispariţia fulgerătoare a
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
medic deosebit, soţ şi tată iubitor, prieten apreciat. Suntem
alături de familia greu încercată şi transmitem condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească!
Fam. dr. Madaş Crăciun şi Alexandrina. (3795)

V

familiei

Sincere condoleanţe

profesor doctor
GAVRIL CORNUŢIU,
din partea colectivului Spitalului de Psihiatrie Nucet.

V

În urmă cu două săptămâni, împreună cu distinsul
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU
am conceput un Program de
Interes Naţional pentru Republica Moldova. Profesorul era
bucuros, încrezător că Programul nostru va reuşi. Dorea o
Românie măreaţă. Iată însă că
ne-a părăsit mult prea devreme
un mare român, un mare medic. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Fam. prof. Teodor David. (3620)

V

Suntem alături de colega noastră, dr. Rodica Cornuţiu, în aceste triste momente
pricinuite de dispariţia fulgerătoare a distinsului
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Sincere condoleanţe. Colegiul Medicilor Dentişti Bihor.
(3796)

V

Cu durere în suflete ne
despărțim de distinsul nostru
coleg și prieten,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Transmitem condoleanțe familiei îndurerate. Membrii Disciplinei de Psihologie Medicală a Universității de Medicină
și Farmacie “Iuliu Hațieganu”
Cluj-Napoca.

V

Drag prieten și coleg,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
acum, când ne privești din
veșnicie, îți spunem cât de
mult regretăm despărțirea de
un om care a prețuit valorile în
viață și a construit o operă intelectuală de excepție. Sincere
condoleanțe familiei îndoliate.
Prof. univ. dr. Doina Cozman și
familia.

V

Regretăm profund trecerea la cele veşnice a prietenului nostru drag, distinsul OM,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU
şi suntem alături de tine,
dragă Rodica şi fiicele voastre
Oana şi Ilinca cu familiile, în
aceste momente de grea suferinţă. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Otilia şi Roman Ardelean. (3799)

V

Sincere condoleanţe şi
un gând de alinare transmitem
familiei îndurerate a
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
în aceste momente de grea
încercare şi durere. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Fam.
Bogdan şi Iulia Avram. (3800)

V

Gânduri de alinare şi
sincere condoleanţe doamnei
doctor Rodica Cornuţiu şi familiei, la durerea pricinuită de
decesul distinsului medic,
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU,
OM de o înaltă ţinută morală şi profesională, suflet nobil,
generos şi bun. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fam. prof.
C. Sfârlea. (3803)

V

S-a stins nedrept de
repede, o conştiinţă nobil frământată pănâ la capăt,
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Sincere condoleanţe familiei. Familia dr. Lazăr Traian.
(3805)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere pentru Rodica, Oana
şi Ilinca, în aceste clipe de mare
durere când se despart de distinsul OM, doctor-profesor,
dr. GAVRIL CORNUŢIU,
un om de o moralitate, cinste şi corectitudine ireproşabilă. Dumnezeu să-l ierte şi să-i
dea odihnă veşnică într-un loc
binecuvântat. Fam. Florian şi
Ana Uşvat. (3806)

V

Cu sufletul plin de durere transmit sincere condoleanţe îndoliatei familii a distinsului şi eruditului coleg şi
prieten,
prof. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Mă rog bunului Dumnezeu
să-l primească pentru odihna
veşnică în una din celestele sale
grădini. Să-i fie ţărâna uşoară!
Dr. Vasile Vlăduţ. (3808)

