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Un concurs pentru protecția mediului

Floare de Lotus, la o nouă
ediție
Oradea va găzdui, în perioada 21- 24 iunie 2018, cea
de-a XVIII-a ediție a Concursului național de ecologie, ecoturism și protecția
mediului ,,Floare de Lotus”.
Activitățile din cadrul evenimentului se vor desfășura
la Palatul Copiilor și Elevilor din Oradea și la Liceul
Teoretic ,,Aurel Lazăr” din
Oradea.
Consiliul Județean Bihor,
prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Bihor și Agenția de Management al Destinației Bihor, va
participa, în calitate de partener, alături de Palatul Copiilor
și Elevilor din Oradea, la cea
de-a XVIII-a ediție a Concursului național de ecologie, ecoturism și protecția mediului
,,Floare de Lotus”, care are loc
la Oradea, în perioada 21-24
iunie 2018.
Evenimentul constituie cea
de-a III-a etapă din cadrul
Concursului național interdisciplinar ,,De la munte, prin
deal, pe Dunăre, la mare, spre
Soare răsare!”, proiect organizat de Palatul Național al Copiilor București, Palatul Copiilor Brăila, Palatul Copiilor Sf.
Gheorghe/Clubul Copiilor Intorsura Buzăului, Clubul Copiilor Aiud și Palatul Copiilor și
Elevilor din Oradea.
Astăzi, 22 iunie, după festivitatea de deschidere, elevii, împreună cu profesorii
însoțitori, vor participa la
,,Atelierul fanteziei: natură
și artă”, în cadrul căruia vor
învăța cum să metamorfozeze
deșeuri și să realizeze diverse
lucruri utile.

Stare de calamitate
naturală

Deputatul PNL Gavrilă Ghilea a prezentat
ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, un succint bilanţ al pagubelor
întregistrate în urma fenomenelor meteorologice extreme din ultimele săptămâni.
Parlamentarul liberal a menţionat că seria de
fenomene meteorologice extreme a afectat grav
culturile agricole ale mai multor producători
din localităţi ale judeţului Bihor, Gavrilă Ghilea menţionând că „au fost distruse solarii de
legume, amenajări şi utilaje agricole, dar şi sute
de hectare de culturi, în special rapiţă, care au
fost total compromise”. Persoanele afectate au
solicitat deja comisiilor locale pentru situații
de urgență constatarea pagubelor produse,
astfel că parlamentarul bihorean l-a interpelat, în această săptămână, pe ministrul Daea
pentru adoptarea de urgenţă a unei Hotărâri de
Guvern în vederea declarării stării de calamitate naturală în zonele afectate și stabilirea
nivelului maxim al sumelor ce vor ﬁ acordate
ca despăgubire producătorilor afectaţi.

Cheltuielile de
întreţinere scad

În urma unor amendamente introduse de
deputatul Szabo Odon la prevederile noului
Cod Fiscal, începând cu 1 ianuarie 2019,
cheltuielile de întreţinere vor ﬁ mai mici cu
10 procente.

Deschiderea evenimentului are loc astăzi, 22 iunie
„Prin participarea la acest
atelier, elevii sunt stimulați
să ﬁe creativi, originali, îndemânatici. De asemenea, se
urmărește conştientizarea în
rândul elevilor a importanţei
protejării şi conservării mediului înconjurător, dezvoltarea curiozității de a cerceta
tainele naturii, cunoașterea
unor exemple de bună practică
privind valoriﬁcarea durabilă a
patrimoniului turistic natural”,
anunță Bántó Norbert, directorul AMD Bihor. Potrivit acestuia, la ﬁnalul atelierului de
creație se va realiza o expoziție
cu lucrările realizate de elevi.
În cea de-a doua parte a zilei
se va vizita Cetatea Oradea și
vor ﬁ organizate probe teoretice și practice având ca temă
protecția mediului (coordona-

tor Eleonora Mircescu, Ecotop
Oradea).
Sâmbătă,
23
iunie,
participanții, elevi și profesori,
vor descoperi câteva dintre
atracțiile turistice din județul
Bihor, în cadrul excursiei organizate în situl Natura 2000
ROSCI0062 Deﬁleul Crișului
Repede - Pădurea Craiului.
Principalele puncte de atracție
turistică incluse în acest traseu
sunt: Peștera Meziad, poteca
tematică: Descoperă Pădurea
Craiului (situat lângă Peștera
cu cristale de la mina Farcu),
expoziția de ouă încondeiate
de la Drăgoteni. Organizarea,
coordonarea și ghidajul vor ﬁ
asigurate de Mihaela Ungureanu - analist în turism, AMD
Bihor.
„La concurs participă apro-

ximativ 85 de elevi și profesori veniți din 16 județe ale
țării, printre care: Arad, Alba,
Botoșani, Brăila, Covasna,
Constanța, Iași, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Vâlcea,
municipiul București etc.”,
a menționat șeful AMD Bihor.
Organizatorii evenimentului sunt: Palatul Copiilor și
Elevilor din Oradea, Agenția
de Management al Destinației
Bihor, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Bihor, Muzeul Țării Crișurilor,
Agenția de Protecția Mediului
Bihor, Universitatea din Oradea, Fundația Ecotop Oradea,
Asociația ,,Orizont Verde” și
Școala Gimnazială nr. 1 din
Remetea.
 L. IONAȘ

Reformele judiciare și ale Codurilor penale, urmărite atent de CE

Monitorizaţi cu îngrijorare
urmare din pagina 1
Proiectul de Lege pentru
modiﬁcarea şi completarea
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală a fost
adoptat, luni, de Camera Deputaţilor cu 175 de voturi „pentru”, 78 voturi „împotrivă” şi o
abţinere.
PNL şi USR au sesizat, tot
ieri, Curtea Constituţională a
României (CCR) privind proiectul de lege care aduce modiﬁcări Codului de procedură
penală, adoptat de Parlament,
pe motiv că 100 de amendamente sunt neconstituţionale.
Și președintele Klaus Iohannis a criticat legea, spunând că

Agenda politică

social democrații fac proiecte
pentru Liviu Dragnea.
Potrivit legii, procurorii vor
avea interdicţie de a da informaţii în timpul urmăririi penale a unor persoane, după ce
Comisia pentru legile justiţiei
a dat în aceeaşi zi raport favorabil acestei iniţiative. Printre
amendamentele adoptate de
Comisia pentru legile Justiţiei
aduse Codului de procedură
penală, la prima examinare,
se numără cel care prevede că
procurorii pot distruge probele unei înregistrări obţinute
în mod ilegal. Un alt amendament se referă la faptul că

o persoană poate beneﬁcia de
reducerea pedepsei, pentru un
denunţ pe care l-a făcut, doar
dacă acesta este făcut într-un
termen de maximum şase luni
de la data la care persoana a
luat la cunoştinţă de săvârşirea
infracţiunii.
Forul de specialitate a modiﬁcat Codul de procedură
penală, adoptând o propunere
potrivit căreia o instanţă de
apel nu poate desﬁinţa decizia,
în primă instanţă, de achitare
a unui inculpat şi nu poate da
o hotărâre de condamnare în
apel, fără readministrarea probelor sau fără probe noi. O altă

modiﬁcare, adoptată de forul
de specialitate, vizează articolul 453 din Codul de procedură
penală prevede că revizuirea
hotărârilor judecătoreşti deﬁnitive, cu privire la latura penală, poate ﬁ cerută în cazul
neredactării sau nesemnării
hotărârii de condamnare de
judecătorul care a participat la
soluţionarea cauzei.
Misiunea Comisiei Europene (CE), în cadrul Mecanismului de Cooperare și Veriﬁcare
va efectua o vizită la București,
în perioada 25-27 iunie.
 R.C.

De la 1 ianuarie 2019, TVA pentru serviciile
de canalizare şi alimentare cu apă va ﬁ redusă
de la 19 la 9%. Aceasta înseamnă o economie
de aproximativ 100 de lei, pe an, pentru ﬁecare
familie care beneﬁciază de aceste servicii
publice. Deputatul Szabo Odon spune că
demersul său este justiﬁcat de faptul populaţia
din România „suportă facturi uriaşe în raport
cu veniturile de care dispune”, circa 40% din
cheltuielile unei gospodării reprezentând plata
utilităţilor de strictă necesitate. „Acum doi ani,
am iniţiat şi am reuşit reducerea cotei de TVA
pentru apa potabilă, dar nu şi pentru aceste
servicii de canalizare. Datorită prevederilor
adoptate acum, oamenii pot economisi la plata
utilităţilor şi vor rămâne cu mai mulţi bani în
bugetele familiilor lor”, a declarat Szabo Odon.

Pentru elevii de la ţară
Deputatul Florica Cherecheş contestă
decizia Ministerului Educaţiei de a acorda
burse elevilor din mediul rural doar pentru
că se prezintă la ore, dar şi alocarea a 3.000
de locuri bugetate la facultăţi pentru absolvenţii de la ţară.

Parlamentarul PNL a precizat că, Ministerul
Educaţiei vrea să aloce aproximativ 200 de
milioane de euro sub formă de burse elevilor
din mediul rural. Cherecheş menţionează că
aceste burse nu sunt condiţionate de performanţele şcolare, ci doar de prezenţă. Alte 200
milioane euro vor ﬁ alocate pentru plata cu
ora a profesorilor de la oraş care vor preda la
ţară, dar şi pentru laboratoarelor din şcolile
din mediul rural. Scopul acestor măsuri ar
ﬁ reducerea abandonului școlar și creşterea
procentului de promovabilitate la examenul de
bacalaureat. „Vom plăti cu toții ca să dăm burse
copiilor, pentru simplul fapt că vin la școală!
Cum încurajăm astfel performanța? E adevărat
că mulți copii abandonează școala din motive
de sărăcie a familiei, dar aceștia pot beneﬁcia
de burse sociale”, a aﬁrmat Florica Cherecheş.
Ministrul Educaţiei a mai anunţat alocarea a
3.000 de locuri bugerate în facultăţi tot pentru
elevii care au terminat un liceu aﬂat în zona
rurală. Cherecheş se întreabă cum vor face faţă
aceşti tineri în facultăţi şi ce se va întâmpla cu
ei după ce termină facultatea. „Vor face ei față
rigorilor impuse de angajatori sau vor aștepta
în continuare să aibă un statut privilegiat, doar
pentru că au terminat un liceu în mediul rural?
Facultatea nu e obligatorie și acolo ar trebui să
ajungă cei mai merituoși absolvenți, cei care
doresc să se perfecționeze într-un anumit domeniu”, a declarat deputatul Florica Cherecheş.
 I.M.

