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Parchetul General. 386 plângeri împotriva jandarmilor

Se conturează un dosar greu
Procurorii au înregistrat,
până în prezent, 386 de plângeri
depuse de protestatari împotriva jandarmilor, informează
Parchetul General, care mai
precizează că la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au fost deschise, în urma
violențelor de la protestul din 10
august, 22 de dosare penale.

„În urma activităților desfășurate până astăzi, 21 august,
în cauzele având ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestației
din Piața Victoriei din București,
au fost efectuate următoarele
activități: în dosarul preluat de
către Secția parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție numărul plângerilor penale înregistrate a ajuns la 386, ﬁind
efectuate în continuare activități
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Ionuţ Caragea
ILONA SZOLLOSI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

Cu durere în suﬂete
anunţăm încetarea din viaţă a
iubitului nostru părinte, tată,
socru şi bunic,
NICOLAIE CIOARĂ,
din Sânmartin, în vârstă
de 70 de ani. Dumnezeu să te
odihnească în pace! Înmormântarea are loc azi, 22 august
2018, ora 13.00, la Capela Cimitirului din Sînmartin. În veci
nemângâiaţi, ﬁica Nicoleta, ginerele Nelu şi mult iubita nepoţică Diana. (4963)



Suntem alături de colega noastră, Daniela Nicoleta
Cioară, în aceste momente de
mare tristeţe, la despărţirea de
tatăl drag. Sincere condoleanţe
familiei îndurerate! Colegii de
la Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix. (4962)



Primăria şi Consiliul

Local al oraşului Vaşcău, în
semn de omagiu şi de recunoştinţă pentru cel care a fost
academician
MARIUS SALA,
(născut în Vaşcău) – cetăţean
de onoare al oraşului Vaşcău,
transmite sincere condoleanţe
familiei. Bunul Dumnezeu să-l
ierte şi să-i ofere odihna veşnică!



„Viaţa este un stick de

memorie în buzunarul meu”.



privind identiﬁcarea persoanelor
care au fost implicate în comiterea
violențelor”, au precizat, printr-un
comunicat de presă, reprezentanții
Parchetului General.
De asemenea, în dosarul înregistrat la Parchetul de pe lângă
Tribunalul București s-a dispus
punerea în mișcare a acțiunii penale față de trei bărbați, acuzați
pentru săvârșirea infracțiunilor
de ultraj și tulburarea ordinii și
liniștii publice (pentru doi dintre
aceștia) și respectiv furtul armei
femeii jandarm (pentru cel de-al
treilea). Cei trei sunt, în prezent,
în stare de arest preventiv.
„La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București
au fost înregistrate 22 de dosare
penale, într-unul dintre acestea
ﬁind începută urmărirea penală in personam, pusă în mișcare
acțiunea penală și dispusă, totodată, măsura preventivă a contro-

Suntem consternaţi, nu
vrem să acceptăm vestea şi totuşi realitatea ne învinge vrerea şi ne obligă, crudă şi neiertătoare, să admitem că
TEO,
nu va mai ﬁ prezent la întâlnirile noastre, decât ca o frumoasă amintire. Dumnezeu să
te odihnească şi să te ocrotească,
TEODOR SIM.
Colegii de liceu cls. XIII-C,
promoţia 1978 a Liceului Industrial nr. 1, Oradea, alături
de prof. Şaitoş Dorel şi prof.
Miheş Ioan. (4961)

lului judiciar față de un inculpat
pentru săvârșirea infracțiunilor de
lovire sau alte violențe și ultraj. În
celelalte 21 de dosare a fost începută urmărirea penală in rem sub
aspectul săvârșirii uneia sau unora dintre următoarele infracțiuni:
ultraj (17 cauze), lovire sau alte
violențe (o cauză), distrugere (o
cauză), instigare publică (o cauză), incitare la ură sau discriminare (o cauză), tulburarea ordinii
și liniștii publice (o cauză), furt
caliﬁcat (o cauză) și portul sau
folosirea fără drept de obiecte
periculoase (o cauză)”, mai arată
Parchetul General.
În cadrul unei declarații de presă susținute duminică, ministrul
Afacerilor Interne a anunţat că,
în urma violenţelor de la mitingul
din 10 august, au fost deschise
21 de dosare penale, dintre care
trei cu autor necunoscut. Carmen
Dan a anunţat că sunt cercetate 20



Aducem un ultim omagiu vecinului nostru
FLORIN POP.
Suntem alături de familia îndoliată. Locatarii blocului SQ
1, sc. B, str. Spartacus, nr. 48.
(4959)



Cu mare durere şi tristeţe în suﬂet ne luăm rămas bun
de la cel care a fost soț, tată, socru şi bunic,
VASILE IOVAN.
Înmormântarea va avea loc
joi, 23 august, ora 13.00, la Capela Haşaş. Îl rugăm pe bunul
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Soția, Florica Iovan.



Un gând de mângâiere
şi compasiune pentru verişoara
Florica Iovan, la despărţirea de
soţul ei drag,
VASILE IOVAN.
Odihnească-se în pace! Maria Iovan. (4976)



Un suﬂet generos, cald,
bun şi vesel s-a mai alăturat
corului îngerilor. Rămas bun,
dragul nostru unchi
VASILE IOVAN.
Vei ﬁ veşnic în amintirea şi
rugăciunile noastre. Sincere
condoleanţe mătuşii Florica şi
verişorilor noştri Gheorghe şi
Cosmin. Nepoţii Ovidiu şi Olivia cu familiile. (4975)

persoane, dintre care trei au fost
arestate şi două sunt sub control
judiciar.
„Au fost deschise 21 de dosare
penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar
două puse sub control judiciar.
Poliţia şi Jandarmeria vă asigură
că au lucrat în toate aceste zile



Un gând de mângâiere şi întreaga noastră compasiune pentru Florica, Ghiţă şi
Cosmin, împreună cu familiile
lor, acum la ceasul despărţirii
de cel care a fost un om minunat, un soţ, tată, socru şi bunic
iubitor,
VASILE (LICĂ) IOVAN.
Bunul Dumnezeu să-i aşeze
suﬂetul în Împărăţia Sa cerească. Fam. Ioan şi Ofelia Popa.
(4966)



Suntem alături de prietenul nostru, Ghiţă Iovan, la
marea durere pricinuită de pierderea tatălui drag,
VASILE IOVAN.
Sincere condoleanţe! Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Anca, Tavi şi Vlad Şimon.
(4968)



Suntem cu suﬂetul alături de prietenii noştri, Ghiţă şi
Felicia Iovan, la despărţirea de
tatăl şi socrul drag,
VASILE IOVAN.
Condoleanţe familiei îndurerate! Ioana şi Raoul Bocioc.
(4969)



Un gând de mângâiere
şi alinare pentru prietenul nostru, Ghiţă Iovan, la despărţirea
de tatăl său,
VASILE IOVAN.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Bogdan şi Alina
Baciu. (4970)

pentru identiﬁcarea persoanelor
violente, însă au avut la dispoziţie
doar două zile. Luni vom merge la
Parchet cu alte informaţii şi date
obţinute în aceste zile. Este vorba
de aproximativ doi terabiţi de ﬁlmări”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.



Cu mare durere și
tristețe în suﬂet ne luăm rămas
bun de la cel care a fost soț,
tată, socru și bunic,
VASILE IOVAN.
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Soția,
Florica Iovan. Înmormântarea
va avea loc joi, 23 august, ora
13.00, la Capela Hașaș.



Transmitem întreaga
noastră compasiune şi condoleanţe prietenilor noştri, Ghiţă şi
Felicia Iovan, la pierderea tatălui şi socrului,
VASILE IOVAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Gabriela şi Constantin
Condratov. (4971)



Împărtăşim durerea
prietenilor noştri, Ghiţă şi Felicia Iovan, la pierderea tatălui şi
socrului,
VASILE IOVAN.
Sincere condoleanţe familiei!
Ioana şi Cosmin Precup. (4972)

Anunţurile de
comemorări şi decese
se preiau:
 la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-joi între orele 8.0018.00, vineri, între orele 08.0016.00, duminică, între orele
12.00-16.00
 la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul de stat)
luni-vineri, între orele 9.00-16.00,
duminică, 16.00-18.00.

