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Şeful Poliţiei Bihor, în vizorul DNA: suspiciuni de corupţie

Agenda politică

urmare din pagina 1
...a descins la domiciliul
acestuia. Anchetatorii l-au
găsit acasă pe inspectorul şef,
acesta aflându-se în concediu. Potrivit unui comunicat
transmis de biroul de presă al
DNA, în cauză sunt efectuate
cercetări într-un dosar privind
suspiciuni de corupţie. „Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul
Teritorial Oradea efectuează
cercetări într-o cauză penală
ce vizează suspiciuni privind
săvârșirea unor infracțiuni de
corupție comise în perioada
2012-2014. În cursul zilei de
19 septembrie 2016, ca urmare
a obținerii autorizărilor legale
de la instanța competentă, sunt
efectuate percheziții domiciliare în 3 locații, situate în municipiul Oradea, din care două
sunt la sediul unei instituții
publice. În cauză, procurorii
beneficiază de sprijin de specialitate din partea Direcției
Generale Antifraudă Fiscală.
Raportat la actele procedurale
efectuate în prezenta cauză,
precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom
fi în măsură să oferim detalii
suplimentare”, se arată în comunicatul de presă al DNA.
Inspectorul şef le-a confirmat
jurnaliştilor prezenţi în faţa
locuinţei sale faptul că au loc
percheziţii, precizând însă că
nu ştie ce caută procurorii şi
nici ce acuzaţii i se aduc.

Senatorul bihorean Cristian Bodea a depus,
săptămâna trecută, două interpelări la Ministerul Mediului, cerând modificarea legislaţiei
în privinţa ambroziei, precum şi a legislaţiei
privind mirosurile degajate de fermele de
animale care fac viaţa românilor un calvar.

Percheziţii la chestor

Mai mulţi poliţişti
vizaţi

Nu este pentru prima dată
când DNA Oradea efectuează
percheziţii la sediile poliţiei. În
luna iunie a acestui an, tot procurorii DNA au efectuat percheziţii la Poliţia municipiul
Beiuş, dosarul privind fapte
de corupţie comise în perioada 2014-2016. Percheziţii au
avut loc atunci şi la posturile
de poliţie din Cărpinet şi Pietroasa. „Procurori din cadrul
Direcţiei Naţionale Anticorup-

Remus Indrei, șeful Poliției din Beiuș și Liviu Popa, șeful Poliției din Bihor
ţie - Serviciul Teritorial Oradea efectuează cercetări într-o
cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor
infracţiuni de corupţie comise
în perioada 2014- 2016. În cursul zilei de 29 iunie, ca urmare
a obţinerii autorizărilor legale
de la instanţa competentă, sunt
efectuate percheziţii domiciliare în 22 de locaţii, situate
în judeţul Bihor, din care trei
sunt sediile unor instituţii publice, restul reprezentând sediile unor societăţi comerciale
şi domiciliile unor persoane
fizice”, preciza DNA, într-un
comunicat. Potrivit unor surse,
cercetările efectuate în acest
dosar i-ar fi condus pe anchetatori şi înspre Liviu Popa, care
ar fi ştiut de unele dintre faptele imputate subalternilor săi
din judeţ, dar nu ar fi luat nicio
măsură.

Vasile Blaga, audiat
şi el la DNA

Pe de altă parte, ieri dimineaţă, copreşedintele PNL, Vasile
Blaga, a fost audiat la sediul
DNA Bucureşti, într-un dosar
deschis la începutul acestui an,

în calitate de martor. Potrivit
declaraţiilor acestuia, este vorba despre un dosar privind un
accident în care a fost implicat şeful IPJ Bihor, Liviu Popa.
În 5 septembrie, Popa, aflat la
volanul unui autoturism aparţinându-i lui Vasile Blaga, a
tamponat o altă maşină pe centura municipiului Braşov. Poliţiştul a încercat să efectueze o
depăşire, a pătruns pe contrasens şi a lovit un autoturism
care circula din sens opus. În
urma coliziunii o persoană a
fost rănită, astfel că pe numele
lui Popa a fost deschis un dosar
penal pentru vătămare corporală din culpă. „Ştiţi că a avut
loc un accident cu maşina mea.
Am dat declaraţii de martor
în care am confirmat că sunt
proprietarul maşinii. Acum
două săptămâni, şi îmi pare
rău, fiind în concediu, chestorul Popa, eu l-am rugat să-mi
ia maşina, pentru că e diesel
şi dacă n-o mişti, stiţi foarte
bine, maşina e din 2001, a avut
un accident uşor la Braşov. A
spart un far şi a îndoit bara de
direcţie. Atât. Foarte uşor. S-a
deschis un dosar penal şi au
fost date legate de când am ma-

şina. L-am rugat în permanenţă, pentru că suntem prieteni
de familie, când poate, pentru
că ştiu ce înseamnă să nu mişti
o maşină un an, eu ajung de
2-3 ori pe acolo, e diesel din
2001 şi dacă n-o mişti ai probleme cu toate piesele. Era în
concediu”, a spus Vasile Blaga după audieri. Potrivit unor
surse însă, audierea lui Vasile
Blaga în aceeaşi zi în care au
fost desfăşurate percheziţiile
în Bihor nu ar fi întâmplătoare, vehiculându-se că între cele
două anchete există o legătură. De altfel, potrivit News.ro,
procurorii Parchetului Curţii
de Apel Braşov au precizat,
ieri, că accidentul respectiv
este încă în cercetare şi că nu
a fost făcută nicio solicitare la
DNA referitoare la această cauză. „Dosarul a fost repartizat
unui procuror de la Parchetul
Curţii de Apel Braşov şi este în
cercetare. Noi nu am făcut nicio solicitare la DNA, deci nu
putem comenta declaraţiile pe
care le-a făcut domnul Vasile
Blaga“, a declarat corespondentului News.ro, procuror şef
de şecţie la Parchetul Curţii de
Apel Braşov. n

Pe 24 septembrie, se face curăţenie în toată ţara

Au început înscrierile
Echipa „Let`s Do It, Romania!” a dat startul înscrierilor
pentru Marea Curățenie de
pe 24 septembrie. Pentru cel
de-al cincilea an consecutiv,
românii se vor uni din nou
pentru o cauză comună: curățarea României de deșeuri.

Cei care doresc să participe la cel mai mare proiect de
voluntariat din România și să
facă parte din schimbare se
pot înscrie online, în trei paşi
simpli: pot intra pe site-ul Let`s Do It, Romania!, dacă sunt
pe desktop, sau pot descarcă
aplicația „Let’s Do It, Roma-

nia!”, disponibilă gratuit pentru iPhone și Android. De
asemenea, trebuie să-şi facă o
echipă alături de care să curețe
mormanele din Harta Națională
a Deșeurilor în Ziua de Curăţenie. Apoi, trebuie să-şi aleagă
mormanele pe care vor să le curețe, în funcție de mărimea lor
și de câți membri are echipa.
În 24 septembrie, cei care s-au
înscris trebuie să se prezinte
direct la unul dintre punctele
de înregistrare din orașul său.
Toate punctele de înregistrare
pentru Ziua de Curățenie Națională vor fi afișate în curând pe
site-ul „Let`s Do It, Romania!”

și pe pagina de Facebook. De
asemenea, pe site-ul proiectului a fost creată și o pagină cu
răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale voluntarilor, iar
în săptămâna 19-24 septembrie,
va exista și un call-center dedicat „Let`s Do It, Romania!” este
realizat cu sprijinul Guvernului
României, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Kaufland România. Este cel mai
mare proiect de implicare socială organizat în România. Din
2010 și până în prezent, „Let`s
Do It, Romania!” a implicat
peste 1.200.000 de voluntari,
care au reușit să adune peste

24.700 de tone de deșeuri. 305
zone cu deșeuri au fost curățate prin intermediul aplicației
„Let`s Do It, Romania!”, care a
fost descărcată gratuit de 3.300
voluntari digitali. „Let`s Do It,
Romania!” este parte din comunitatea internațională „Let`s
Do It, World!“. Pentru mai multe detalii despre acest subiect
pot fi contactați Anca Baniță,
manager de comunicare, anca.
banita@letsdoitromania.ro,
0724/229.678, şi
Florina Mirică, specialist PR,
florina.mirica@letsdoitromania.ro, 0762/264. 872. n R.C.

Legi anti-putori
şi ambrozie

„Un Minister al Mediului condus de oameni cu
bun simț ar avea obligaţia să modifice urgent
legile atunci când cetăţenii sunt afectaţi de
scăpările normelor în vigoare. La noi, însă,
acest minister pare a exista doar pentru a da
„cui trebuie” fondurile colectate din timbrul
de mediu. Dovadă cazul milioanelor de români
lăsați să sufere din cauza alergiilor agravate an
de an de polenul ambroziei sau al celor forțați
să „înghită” chimicalele dejecţiilor porcine de
la fermele din apropierea orașelor”, precizează
senatorul Cristian Bodea, în prezent vicepreşedinte al Partidului Ecologist Română, într-un
comunicat de presă intitulat „Puturoșilor,
schimbaţi legea, dacă este proastă!” În ciuda
faptului că, anual, apar noi şi noi cazuri de
alergii severe, până la urgenţe medicale, produse de polenul ambroziei, iar ţările vecine au
reglementat acest aspect, declarând-o plantă de
carantină, se pare că măsurile întârzie să apară,
autorităţile pasând problema dintr-o „curte” în
alta. „Se cunosc toate aceste detalii la nivelul
ministerului pe care îl conduceți, dar există
convingerea eronată că rezolvarea nu este la
dvs, ci la autoritățile locale. Ei bine, iată că nu
rezolvă cu nimic că Bihorul are reglementări la
nivel local prin care aplică amenzi proprietarilor de terenuri agricole care nu distrug planta și
nu curăță terenurile. Dacă județul vecin nu are
aceeași politică locală, efortul este inutil. Este
nevoie urgentă, așadar, de un plan de măsuri
speciale pentru eradicarea ambroziei la nivel
național, așa cum se întâmplă în mai multe
țări din Europa, și de combaterea ei mecanic și
chimic”, arată senatorul bihorean. Printr-o altă
interpelare, Bodea cere modificarea normelor
în vigoare și în privinţa mirosurilor degajate de
fermele de animale. „Populația din Oradea este
otrăvită tot la trei zile de norii chimici care vin
de la haldele unei astfel de ferme. Are și Bucureștiul, de asemenea, „porcii” lui. Timp în care
cei de la Agențiile de Mediu dau inocenți din
umeri că mirosul „nu este considerat poluare
după lege”, precizează Bodea.
n L.B.

Cioloș vs Dragnea
în Parlament

Premierul Dacian Cioloș, acuzat de PSD de
lipsă de patriotism, i-a transmis lui Liviu
Dragnea, că patriotismul nu înseamnă discursuri sforăitoare, ci „bun simț, a nu minți,
a-ți ține cuvântul și înseamnă să îți asumi
ceea ce știi să faci și nu mai mult.”
„Pentru mine patriotismul nu înseamnă discursuri sforăitoare și nu înseamnă în primul
rând declarații. Pentru mine, om crescut la țară,
patriotismul înseamnă în primul rând bun simț,
înseamnă a nu minți, înseamnă a-ți ține cuvântul și înseamnă să îți asumi ceea ce știi să faci
și nu mai mult. Nu să faci promisiuni, ci să fii
lăsat să fii judecat după fapte. Pentru mine asta
înseamnă patriotismul și nu am nevoie de lecții
legat de patriotism. Nici eu nu dau lecții altora
legat de acest lucru”, a spus Dacian Cioloș. El a
mai afirmat că patriotismul și țara sunt „lucruri
mult prea profunde pentru a veni cu ele să le
spună în piața publică să câștig niște voturi”.
”Nu asta mă interesează. Mă interesează să pot
să privesc în ochi, cu fruntea sus, orice român
pentru perioada pe care mi-am asumat-o la
guvernare, împreună cu ceilalți”, a adăugat
premierul. Liviu Dragnea a declarat că actualul
Guvern a ajutat companiile străine, în detrimentul celor cu capital românesc, acuzându-l pe
premier de lipsă de patriotism.
n M.F.

