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Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea

Avocatul Crișanei
Curtea Constituțională

În Piaţa Unirii din municipiul Oradea a avut loc, vineri, festivitatea de avansare
la primul grad profesional a
promoţiei de agenţi de poliţie
de frontieră 20 iulie 2018 din
cadrul Şcolii de Pregătire a
Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu” Oradea.

darea în plată

O nouă promoţie de absolvenţi Noua decizie privind

Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa secretarului de
stat al Ministerului Afacerilor
Interne, comisar şef de poliţie
Mihai Chirică, a inspectorului
general al Poliţiei de Frontieră
Române, comisar şef de poliţie
Adrian Popescu, a subprefectului judeţului Bihor, Iulius
Delorean, a vicepreşdintelui
Biroului executiv Central al
Corpului Naţional al Poliţiştilor, comisar şef Liviu Gheţău
şi a mai multor oﬁcialităţi locale. De asemenea, au mai fost
prezenţi şeﬁ şi comandanţi ai
structurilor MAI şi MapN din
Garnizoana Oradea, o delegaţie a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din
Moldova, a Şcolii Vocaţionale
de Poliţie din Miskolc – Ungaria şi a Şcolii Medii de Ordine Publică din Szeged şi nu
în ultimul rând părinţi, rude şi
prietenii absolvenţilor, sosiţi
din toate colţurile ţării. Inspectorul general al Poliţiei de
Frontieră, comisar şef Adrian
Popescu, a transmis încurajări

La nivelul instanţelor de judecată
naţionale, întâlnim
o jurisprudenţă
contrară modului
de interpretare a
prevederilor Legii
77 din 2016, dat de
către Curtea Constituţională, jurisprudenţă care blochează
accesul la justiţie în mod efectiv.

Actuala promoție este formată din 263 de absolvenți
şi aprecieri tinerilor. „Fiţi mân- noastre şi că un climat de sedri că sunteţi absolvenţi ai unei curitate şi justiţie la frontierele
instituţii de învăţământ extrem române şi europene se poate
de apreciate, iar acum aţi intrat asigura doar prine efort, perîn marea familie a Poliţiei de severenţă, profesionalism şi
Frontieră. În calitatea mea de apropiere de comunitate”, a
inspector general al Poliţiei de precizat inspectorul general
Frontieră, vă cer să conştienti- Adrian Popescu. Festivitatea
zaţi sarcinile deosebit de im- de absolvire a fost condusă de
portante pe care le ve-ţi avea directorul şcolii din Oradea,
în asigurarea supravegherii şi comisar şef Ionel Hotnoga,
controlului trecerii frontierei care, la rândul său, i-a felicitat
de stat, aplicarea şi respectarea pe absolvenţi. În ceea ce prinormelor speciﬁce criminalită- veşte actuala promoţie, a 26-a,
ţii transfrontaliere, respectarea aceasta este formată din 263 de
regimului juridic al frontierei elevi, 43 de fete şi 220 de băieţi
de stat. De asemenea, vă cer şi a avut durata de şcolarizare
să nu uitaţi că reprezentaţi de un an. În urma centralizării
prezentul şi viitorul instituţiei rezultatelor examenului de ab-

În urma unui scandal
provocat de rromi

Autobuz vandalizat
pe traseu
În cursul serii de joi, 19 iulie 2018, în jurul
orei 21.15, într-un autobuz Solaris, aﬂat pe traseul liniei 16, în staţia Oradea Plaza, un grup
de cetăţeni de etnie rromă, format din doi bărbaţi şi o femeie, au avut o altercaţie. În timpul
scandalului, unul din bărbaţi a spart un geam
lateral al autobuzului. Conducătorul auto a
apelat Serviciul Unic de Urgenţă şi echipajul
de Poliţie care s-a deplasat la faţă locului a reuşit să prindă şi să identiﬁce făptaşul, urmând
ca paguba provocată de acesta să ﬁe recuperată. 

solvire, media generală a promoţiei iulie 2018 este de 7,92.
În cadrul festivităţii de absolvire au fost acordate diplome
de merit primilor zece absolvenţi, şeful de promoţie, Vasile
Florin Trifoi ﬁind recompensat
şi cu înscrierea numelui pe
placa de onoare a instituţiei.
Absolvenţii au fost repartizaţi
în ordinea mediilor în cadrul
inspectoratelor teritoriale ale
Poliţiei de Frontieră, la frontiera externă a României, în
cadrul structurilor Inspectoratului General pentru Imigrări
şi a Direcţiei generale de Paşapoarte, ca debutanţi pentru o
perioadă de şase luni. 

Raport la ﬁnalul sesiunii

Activitate parlamentară, în cifre
Deputatul Florica Cherecheș și-a
prezentat săptămâna trecută raportul de activitate la sfârșitul primei sesiuni parlamentare din 2018,
susținând că legea de combatere a
ambroziei este una dintre cele mai
importante realizări.
În total, în 2018, Florica Cherecheș
a făcut 50 de declaraţii politice, a avut
93 luări de cuvânt în plenul Camerei
Deputaților, 81 de întrebări/interpelări
adresate miniștrilor, 57 de propuneri legislative inițiate sau susținute, din care
2 promulgate legi și 11 moțiuni.
„La capitolul realizări, menționez
că Legea de combatere a ambroziei,
inițiată de mine, a fost deja promulgată

și este în vigoare, are și norme de aplicare. Îmi doresc să se aplice și țin să
menționez că scopul ei nu este să amendăm persoane, ci să cunoaștem mai
bine această plantă și să ne ferim de
ea. O inițiativă proprie este includerea
autovehiculelor Serviciilor Salvamont
în lista autoturismelor de intervenție
rapidă care au dreptul să ﬁe dotate cu
mijloace speciale de avertizare luminoasă și sonoră când se deplasează la
intervenții. Aceasta a ajuns cu raport
de adoptare din partea celor 3 comisii
raportoare, la votul ﬁnal din Camera
Deputaților, care va avea loc în septembrie”, a declarat Florica Cherecheș.
 V.I.

Şedinţa ordinară a CLO
În conformitate cu prevederile art.
39 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001,
Legea administraţiei publice locale,
republicată, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea, care va avea loc în data
de 26 iulie 2018, ora 14.00, în Sala
Mare de şedinţe a Primăriei munici-

piului Oradea.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la
cunoştinţa locuitorilor municipiului
Oradea şi este publicată pe site-ul oﬁcial al instituţiei www.oradea.ro, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. 6 şi 7
din Legea 215/2001, republicată.


Mai precis, facem referire la jurisprudenţa
prin care instanţele de judecată resping ca ﬁind
inadmisibile, cererile de dare în plată formulate
de către clienţii bancilor, a căror bunuri imobile au fost vândute silit în cadrul procedurilor de
executare silită, anterior declanşării procedurii
de dare în plată. În cadrul acestor hotărâri
judecătoreşti, se evidenţiază de către instanţele de judecată faptul că, inexistenţa bunului
imobil care să ﬁe dat în plată spre instituţia
bancară, duce la imposibilitatea parcurgerii
acestei proceduri speciale. O astfel de practică
judiciară este în dezacord cu ultimele hotărâri judecătoreşti pronunţate de către Curtea
Constituţională a României, care demontează
această jurisprudenţă şi redă speranţa clienţilor
instituţiilor bancare. Ultima hotărâre pronunţată de către Curtea Constituţională este decizia
cu numărul 113 din 13 martie 2018, publicată
în cadrul Monitorului Oﬁcial al României,
Partea I, cu numărul 631 din 19 iulie 2018. Prin
această decizie instanţa de contencios constituţional evidenţiază faptul că - „stingerea datoriei prin darea în plată a imobilului ipotecat,
reprezintă o ﬁcţiune juridică aplicabilă tuturor
procedurilor de executare silită începute
anterior sau ulterior intrării în vigoare a legii,
indiferent că bunul aferent garanţiei a fost
vândut în cadrul acestei proceduri anterior/
ulterior intrării în vigoare a legii, singura
condiţie impusă de legiuitor ﬁind ca acestea
să ﬁe în curs la data depunerii notiﬁcării”. În
speţă, Curtea Constituţională subliniază din
nou, anterior acestei decizii existând altele în
care se evidenţiază acelaşi raţionament juridic,
faptul că este lipsit de relevanţă data la care
executarea silită a fost declanşată (anterior ori
ulterior intrării în vigoare a Legii 77 din 2016),
este lipsit de relevanţă daca bunul a fost sau nu
vândut în cadrul procedurii de executare silită
(anterior sau ulterior declanşării procedurii
de dare în plată), ceea ce este relevant este
formularea notiﬁcării reglementate de Legea
77 din 2016, iar magistratul sesizat cu cererea
va trebui sa o judece şi să analizeze în ce măsură sunt aplicabile prevederile legale privind
impreviziunea. Curtea concluzionând faptul
că - „soluţia legislativă de stingere a datoriilor
izvorâte din contractele de credit, indiferent
de data la care a fost vândut bunul imobil
ipotecat prin licitaţie publică sau printr-un alt
mod agreat de creditor, nu încalcă dreptul de
proprietate privată al creditorului, consacrat
de art. 44 din Constituţie”.
 Av. Cristian Florian CURPAȘ

