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Baroul Bucureşti donează pentru casa Iuliu Maniu din Bădăcin

Un ajutor binevenit

O decizie
va ﬁ luată azi

Într-un moment când
proiectul de reabilitare a
Casei Memoriale Iuliu Maniu din Bădăcin are mare
nevoie de ajutor, veşti bune
vin de la Consiliul Baroului
București. Consiliul Baroului a decis alocarea sumei de
15.000 de euro.

În acest moment lucrările
de reabilitare sunt sistate, nemaiﬁind bani. Dacă fundaţia
şi zidurile au fost consolidate,
acoperişul necesită reparaţii
urgente deoarece nu va mai
rezista încă o iarnă, prăbuşirea lui punând în pericol tot ce
s-a realizat până acum. Astfel,
ajutorul ﬁnanciar al Baroului
Bucureşti este mai mult decât
binevenit. Iniţiativa avocaţilor bucureşteni se circumscrie
activităţilor de celebrare a
Centenarului Marii Unirii şi a
personalităţilor care au realizat
acest moment decisiv din istoria naţională.
„Baroul București este implicat, alături de celelalte barouri, precum și de Uniunea
Națională a Barourilor din
România, în activitățile de celebrare a Centenarului Marii
Uniri, din anul 2018. În acest
context, Consiliul Baroului a
fost informat despre impasul
în care se aﬂă lucrările de refacere a Casei Memoriale „Iuliu
Maniu” din satul Bădăcin, comuna Pericei, județul Sălaj.
În condițiile în care în mass-

Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei
Ortodoxe de Alba Iulia, care s-a întrunit
joi, se pronunță astăzi în cazul lui Cristian
Pomohaci, părintele cercetat pentru racolare de minori în scopuri sexuale lipsind de la
proces, deși avea dreptul să participe.

media a fost difuzată știrea cu
privire la diﬁcultățile de asigurare a resurselor necesare omagierii principalelor momente
și ﬁguri reprezentative ale
Marii Uniri, în ședința din 18
iulie 2017, Consiliul Baroului
București a hotărât:
*Alocarea
echivalentului
sumei de 15.000 euro către Parohia Greco-Catolică Bădăcin,
administratorul clădirii, care
coordonează lucrările de consolidare și reabilitare a Casei
Memoriale „Iuliu Maniu”;
*Inițierea demersurilor pentru realizarea unui parteneriat
cu Baroul Sălaj pentru a conlucra în vederea continuării
sprijinului pentru consolidarea
și refacerea Casei Memoriale

„Iuliu Maniu”;
*Transmiterea unei invitații
de a se alătura acestui demers
către Uniunea Națională a Barourilor din România și Casa
de Asigurări a Avocaților;
Postarea pe site-ul Baroului București a unui apel către
membrii comunității profesionale pentru sprijinirea acestui
proiect.
*În vederea bunei informări a avocaților din Baroul
București, Consiliul aduce la
cunoștința acestora că, potrivit detaliilor puse la dispoziție
de către preotul paroh Cristian
Borz, suma ncesară pentru ﬁnalizarea lucărilor de refacere
a Casei Memoriale „Iuliu Maniu” este de cca. 50.000 euro

(suma este inexactă, ﬁind o
sumă avansată în trecut când
nu exista un Deviz general.
Devizul general a fost actualizat în octombrie 2016 şi este
de 349.930 euro, deviz care a
fost pus la dispoziția Baroului
Bucureşti – n.r.).
„Avocații
din
Baroul
București sunt informați că
marele om politic Iuliu Maniu,
care a avut o contribuție deosebit de importantă la înfăptuirea Marii Uniri a fost, de
asemenea, un strălucit avocat,
activitatea sa ﬁind o dovadă a
implicării avocaților și a profesiei în marile momente ale
formării și dezvoltării statului
român”, se arată în comunicatul Baroului Bucureşti. 

Sistemul medical românesc şi suferinţa unei mame

Birocraţie la cote extreme
urmare din pagina 1
...arată într-o postare pe contul său de Facebook, calvarul
birocratic prin care trece în
România, deşi băieţelul este
tratat în Italia cu atenţie şi grijă, fără asigurare.
„20 de ani în care am cotizat
zdravăn la sistemul de asigurări de sănătate. 20 de ani în
care am avut concediu medical
o singură dată, cinci zile, pentru că mi-am rupt piciorul. În
rest, analize făcute la particular, plătite, şi o singură naştere. Atât. Azi mă văd în situaţia
incredibilă de a găsi o soluţie
pentru a beneﬁcia de concediu medical pentru îngrijirea
copilului. Vlad, băieţelul meu,
a fost diagnosticat cu cancer
acum trei luni. De atunci sunt
cu el la tratament în Italia, o
ţară care l-a primit instant. Internarea de urgenţă a copilului
meu nu a fost condiţionată de
niciun act! Vlad a fost internat,
diagnosticat şi a început chimioterapia fără să am iniţial
niciun document. Abia apoi
m-au întrebat de cardul european. Le-am spus că nu-l am,
dar îl voi avea şi i-am rugat
să nu oprească investigaţiile.

Cazul Pomohaci, la judecata
bisericească

Funcţionarul de la ghişeu mi-a
răspuns simplu: «Doamnă, copilul e tratat oricum. Nu condiţionăm tratamentul de chestiuni birocratice! Staţi liniştită!»
Şi am stat liniştită, gândindu-mă că şi în ţara mea există
soluţii decente pentru astfel de
situaţii în care nu doresc nimănui să se aﬂe... Dar a venit
momentul în care am solicitat
un concediu medical pentru
că nu am altfel cum să-mi însoţesc copilul la analize, nu
mă pot interna cu el din trei în
trei săptămâni, nu-l pot îngriji
după chimio, când suferinţa lui
este cumplită... Medicul meu
de familie, căruia nu i-am cerut niciodată nici măcar o adeverinţă, a ridicat din umeri - legea noastră zice că trebuie să
vin personal la cabinet. Deci,
nu mă poate ajuta... Aﬂu apoi
că e nevoie de un aviz al direcţiei sanitare din Bucureşti,
unde ar trebui să mă prezint tot
personal... Deci, nu se poate...
Legea noastră este făcută de
nişte cretini, pentru nişte idioţi
ca mine, care speră în dreptate, înţelegere şi bun simţ! Când
italienii îi fac copilului meu
analize din trei în trei zile pentru a se asigura că e totul OK,

Părintele Oliviu Botoi,
consilier cultural în
cadrul Arhiepiscopiei
Ortodoxe de Alba Iulia,
a declarat, joi, că în
cazul părintelui Cristian,
cercetat pentru racolare
de minori în scopuri
sexuale, se poate merge
de la suspendare până
la caterisire. „Părintele
Pomohaci a fost convocat în data de 26 iunie
la Centrul Eparhial pentru a oferi explicații
legate de această situație și pentru a-și prezenta
punctul de vedere. Părintelui Pomohaci i s-a
cerut de atunci aducerea de probe care să-l
dezvinovățească și a fost oprit de la slujire. În
timpul acesta de 30 de zile pe care le-a avut la
dispoziție, pentru a-și prezenta probe care să-l
dezvinovățească, părintele Pomohaci a înaintat
Centrului Eparhial o cerere prin care solicită
retragerea temporară din preoție pe motive de
sănătate. Iar cererea și dosarul au fost analizate
în permanența Consiliului Eparhial. Dosarul a fost trimis spre judecare Consistoriului
Eparhial care s-a întrunit astăzi (n.r. – ieri), de
la ora 12.00. Ședința Consistoriului Eparhial
s-a încheiat, membrii Consistoriului s-au retras
pentru a se pronunța asupra acestei decizii care
va ﬁ comunicată mâine dimineață (n.r. – vineri dimineaţă). Părintele Cristian Pomohaci
nu a fost prezent la proces. Avea dreptul să
participe. Decizia va ﬁ supusă aprobării Înalt
Preasﬁnțitului Părinte Irineu și va ﬁ făcută publică mâine (n.r. – vineri)”, a declarat părintele
Oliviu Botoi.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie a preluat dosarul deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, în
care preotul Cristian Pomohaci este acuzat de
infracţiuni de racolare de minori în scopuri
sexuale. Sesizarea a fost făcută după ce în
spaţiul public a apărut o înregistrare audio în
care preotul Cristian Pomohaci i-ar ﬁ promis
unui adolescent că îl va plăti dacă va întreţine
relaţii sexuale cu el. Spre ﬁnalul înregistrării,
cel care se presupune a ﬁ preotul Pomohaci, îi
spune băiatului că între ei doi a fost, de la bun
început, „ceva special”, amintindu-i cum s-au
întâlnit. Cristian Pomohaci a slujit la Parohia
Moşuni din judeţul Mureş, care aparţine de
Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia. 

Legea insolvenței persoanelor ﬁzice

Se amână intrarea
în vigoare

Guvernul a aprobat în ședința de joi amânarea intrării în vigoare a Legii insolvenței
persoanelor ﬁzice până la 1 ianuarie 2018,
au declarat surse guvernamentale. Subiectul s-a aﬂat pe ordinea de zi suplimentară a
ședinței.

România, ţara mea, îmi cere
acte peste acte, avize şi documente traduse, legalizate etc...
Există un teanc de hârtii de la
spitalul din Roma care atestă
diagnosticul cumplit, toate parafate de somităţi în oncologie
pediatrică. Statul român, conform unor legi de rahat, vrea
aviz de la un oncolog din Ro-

mânia! Adică un aviz formal,
fără valoare medicală, pentru
că acel oncolog evident nu va
vedea copilul... N-are cum!
Pentru că nu sunt cretină să-l
port prin aeroporturi, avion şi
cabinete medicale când starea
lui e una la limită!”, a scris
Magda Vasiliu, pe Facebook.


„Decizia a fost luată de Executiv având în
vedere complexitatea domeniului reglementat
prin această lege, precum și punctul de vedere
al Consiliului Superior al Magistraturii în care
semnalează faptul că este nevoie de pregătirea riguroasă a capacității administrative
a instanțelor chemate să aplice procedurile
insolvenței persoanelor ﬁzice. De asemenea,
în adresa CSM se menționează și faptul că
legislația recent adoptată privind darea în plată
oferă soluții alternative pentru ipotezele în care
dezechilibre contractuale au dus la pierderea
utilității contractului pentru una din părți”,
precizează Guvernul României. 

