Social 5

Luni, 22 ianuarie 2018

Evenimentul a debutat sâmbătă, la Catedrala Romano-Catolică

Avocatul Crișanei

„Dreapta ta, Doamne, s-a
gloriﬁcat prin putere” (Ex
15,6). Acesta este motto-ul
din acest an al Săptămânii
de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Evenimentul
a debutat sâmbătă, 20 ianuarie 2018, de la ora 17.00,
ocazie cu care grupurile de
tineri care aparțin de cultele
creștine din oraș s-au întâlnit pentru rugăciune la Catedrala Romano-Catolică din
Oradea.

În cadrul Monitorului Oﬁcial al României,
Partea I, numărul 953
din 4 decembrie 2017 a
fost publicată Decizia
nr. 71/2017, pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
reunită în cadrul
completului privind
dezlegarea unor chestiuni de drept, privind
examinarea sesizării formulate de Curtea de
Apel Alba Iulia – Secția I civilă în Dosarul
nr. 1.734/107/2016, privind pronunțarea unei
hotărâri prealabile.

Săptămâna de rugăciune Indicele de corecție.
Opinia instanței supreme
pentru unitatea creştinilor

Programul a continuat duminică, 21 ianuarie, de la ora
17.00, când episcopii și conducătorii cultelor creștine din
oraș se vor ruga pentru unitatea creștinilor în Catedrala
Romano-Catolică din Oradea,
pentru ca rugăciunea lui Cristos să se împlinească: „Toți să
ﬁe una, după cum tu, Tată, ești
în mine și eu în tine, ca și ei să
ﬁe una în noi, pentru ca lumea
să creadă că tu m-ai trimis.”
(In 17,21). La această rugăciune sunt invitați și așteptați
toți cei care consideră importantă promovarea unității între
cultele creștine, astfel încât
Creștinismul să devină cu adevărat un semn al unității pentru întreaga lume.
Săptămâna de rugăciune
pentru unitatea creștinilor va
continua în perioada 22-29
ianuarie, după următorul program: azi, 22 ianuarie, de la
ora 18.00, la Biserica Reformată Rit, bulevardul Ştefan cel
Mare nr. 6; mâine, 23 ianuarie,

Cultele din Oradea se străduiesc să facă paşi înainte în colaborarea dintre ele
de la ora 18.00, la Biserica Unitariană, strada Nicolae Jiga nr.
72; miercuri, 24 ianuarie, de la
ora 18.00, la Biserica Evanghelică-Lutherană, strada Tudor
Vladimirescu nr. 26; joi, 25
ianuarie, de la ora ora 18.00, la
Biserica Penticostală „Tabor”,
strada Meiului nr. 4; vineri,
26 ianuarie, de la ora 18.00, la
Sinagoga Evreilor Mesianici,
strada Sucevei nr. 23; sâmbătă,
27 ianuarie, de la ora 17.00, la
Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” (Biserica cu Lună), Piața Unirii nr.
2; duminică, 28 ianuarie, de
la ora 18.00, la Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae”,
strada Iuliu Maniu nr. 1, luni,
29 ianuarie, ora 18.00, la Bi-

serica Penticostală „Betania”,
strada Doina nr. 19.
„În acest an, prima seară
a evenimentului va ﬁ cea de
rugăciune a tinerilor. Gazdă
va ﬁ Biserica Romano-Catolică. După un program adecvat
acestei vârste, tinerii vor ﬁ invitaţi la o recepţie. În acest fel,
aceştia vor putea să se cunoască mai bine şi să petreacă un
timp plăcut împreună, într-o
adevărată comuniune”, spune
Laura Ologu, consilier culte Biroul Pastoral al Episcopiei
Greco-Catolice de Oradea.
„Cultele din Oradea se străduiesc să facă paşi înainte în
colaborarea dintre ele. Anul
trecut, pe lângă colaborarea
legată de protejarea familiei

şi lupta contra avorturilor, s-a
demarat proiectul legat de colecta comună. Cutia albă a trecut pe la ﬁecare biserică gazdă,
după care, în prezenţa presei, a
avut loc deschiderea acesteia,
numărarea banilor adunaţi şi
înmânarea acestora către entitatea vizată. De asemenea,
a avut loc şi o tragere la sorţi,
prin care s-a stabilit că în 2018
Biserica Reformată va ﬁ cea
care stabileşte destinaţia banilor din noua colectă. Concret,
banii adunaţi în 2018 vor ajuta
elevii defavorizaţi ai Liceului
Teologic Reformat Lorantﬀy
Zsuzsanna să-şi poată urma
cursurile”, menționează Laura
Ologu.
 L. IONAȘ

polițiștii din Mădăras au depistat o femeie de 27 de ani, din
localitatea bihoreană Ianoșda,
care transporta cu o căruță un
metru cub de material lemnos,
specia jugastru, în valoare de
164 lei, fără documente legale. Fiecare a fost amendat cu
câte 5.000 de lei, iar lemnele
au fost conﬁscate. Tot polițiștii
din Mădăras au depistat un
tânăr de 17 ani, din Ianoșda,
care transporta cu o căruță 0,8
metri cubi de material lemnos,
specia cer, în valoare de 131,2
lei, fără a avea documente legale. Tânărul a primit o amendă
de 2.500 de lei, iar materialul
lemnos a fost conﬁscat. A mai
fost depistat un alt localnic de

45 de ani, din Ianoșda, în timp
ce transporta cu o căruță 0,8
metri cubi de material lemnos,
specia stejar, în valoare de 75,2
lei, fără documente legale. Şi
acesta a fost amendat cu 5.000
de lei şi a rămas fără lemne. În
noaptea de joi spre vineri, în
Borod, polițiștii au depistat în
traﬁc un tânăr de 19 ani în timp
ce transporta cu un autoturism
1,04 metri cubi de lemne de
foc, specia gorun, în valoare de
98 lei, fără a deţine documente
de proveniență. Şoferul a fost
sancționat contravențional cu
amendă în valoare de 6.000
lei, iar materialul lemnos a fost
conﬁscat și predat Ocolului
Silvic Aleșd.
 A.U.

Lemne fără acte conﬁscate

Amenzi de mii de lei
Mai mulţi bihoreni s-au
ales cu amenzi chiar şi de
6.000 de lei după ce au fost
prinşi de poliţişti, în traﬁc,
în timp ce transportau lemne
fără documente.

Polițiștii Compartimentului Delicte Silvice – Serviciul
de Ordine Publică din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Bihor împreună cu
jandarmi de la Postul Montan
Arieșeni și specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Oradea
au depistat, joi, un bărbat de 48
de ani, din comuna Pietroasa,
care deținea pe un teren de la
ieșirea din Pietroasa 16 metri
cubi de lemne de foc, de diferite specii, pentru care nu avea
documente de proveniență.
Bărbatul a fost sancționat
contravențional cu amendă în
valoare de 6.000 lei, iar materialul lemnos, în valoare de
1.840 lei, a fost conﬁscat. Tot
joi, pe strada Pandurilor din

Beiuș, polițiștii au depistat în
traﬁc un bărbat de 30 de ani,
din comuna Arieșeni, în timp
ce transporta cu o autoutilitară 3,5 metri cubi de cherestea
de molid. În urma veriﬁcărilor efectuate, s-a constatat că
datele menționate în avizul de
însoțire nu corespundeau din
punct de vedere cantitativ cu
volumul materialului lemnos
transportat efectiv, existând
suspiciunea de transport repetat. Şoferul a fost amendat cu
3.000 lei, iar materialul lemnos a fost conﬁscat și predat la
Ocolul Silvic Beiuș. Şi polițiștii
Postului de Poliție Mădăras,
împreună cu reprezentanți ai
Ocolului Silvic Tinca, au depistat un bărbat de 32 de ani,
din Tulca, care transporta cu
o căruță un metru cub de material lemnos, specia jugastru, în valoare de 164 lei, fără
a avea documente legale de
însoțire și proveniență a materialului lemnos. De asemenea,

Dreptul de pensie

Prin această decizie, obligatorie pentru toate
instanţele de judecată din sistemul naţional de
drept, s-a stabilit faptul că: „În interpretarea
și aplicarea dispozițiilor art. 170 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
indicele de corecție se aplică persoanelor al
căror drept inițial la pensie s-a născut ulterior
intrării în vigoare a legii”.
Pentru a se pronunţa această decizie, instanţa
supremă a stabilit faptul că recalcularea cuantumului pensiei anticipate prin adiționarea altor
stagii de cotizare realizate după pensionarea
anticipată nu conduce la nașterea unui alt drept
inițial la pensie, ci doar la recalcularea cuantumului acesteia, ca urmare a transformării
pensiei dintr-o categorie în alta.
Mai mult se reţine faptul că potrivit articolului 47 aliniatul 2 din Constituția României,
condițiile de exercitare a dreptului la pensie și
la alte forme de asistență socială se stabilesc
prin lege și, prin urmare, este dreptul exclusiv
al legiuitorului de a modiﬁca sau completa
legislația în materie și de a stabili data de la
care operează recalcularea. De asemenea s-a
reţinut faptul că, prin Decizia cu numărul 698
din 2014, Curtea Constituțională a arătat că,
dată ﬁind aplicarea principiului tempus regit
actum, situația diferită în care se aﬂă cetățenii
în funcție de reglementarea aplicabilă nu
poate ﬁ privită ca o încălcare a dispozițiilor
constituționale care consacră egalitatea în fața
legii și autorităților publice, fără privilegii și
discriminări.
Având în vedere aceste argumente, instanţa
supremă a stabilit faptul că prevederile articolului 170 din Legea 263 din 2010, se aplică doar
persoanelor a căror drept de pensie s-a născut
ulterior intrării în vigoare a actului normativ.
Conform prevederilor articolului 170 aliniatul 1 Legea 263 din 2010 – “Pentru persoanele
înscrise la pensie începând cu data intrării în
vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu
anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică
un indice de corecţie calculat ca raport între
43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat
şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la
data înscrierii la pensie, actualizată cu rata
medie anuală a inﬂaţiei pe anul 2011”.
Acest indice de corecţie nu va ﬁ aplicat persoanelor a căror drepturi de pensie s-a născut
anterior intrării în vigoare a Legii 263 din
2010, iar această excludere din sfera de aplicare, este apreciată de către instanţa supremă ca
ﬁind una legală, neﬁind incidentă vreo discriminare.
 Avocat Florian Cristian CURPAȘ

