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acă ar fi să 
etichetăm procesul 

reconstituirii dreptului de 
proprietate privată asupra 
terenurilor cu vegetație 
forestieră, pădurilor sau 
pășunilor împădurite cuvân
tul cel mai potrivit ar fi 
incertitudine. Legea nr. 169/ 
1997 de modificare și 
completare a Legii fondului 
funciar este doar o jumătate 
a măsurii fiind produsul, 
înnădit cu ață albă, al diver
gențelor de opinii existente 
între partidele ce au subscris 
la necesitatea unei ase
menea legi. Chiar și așa 
promovarea ei a generat dis
pute dure atât între putere și 
opoziție, cât și între partide 
ale coaliției de guvernământ, 
în speță PNȚCD și PD. 
Opoziția prin glasul PDSR, 
PUNR și PRM a respins 
articolele legii referitoare la 
reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenului 
agricol până la 50 de ha și 
cele privitoare la împro
prietărirea cu 30 de ha de 
pădure. PNȚCD, PNL și 
UDMR au fost'interesate toc
mai de promovarea acestor 
articole în timp ce PD a opinat 
pentru limitarea suprafeței 
împroprietărite la 10 ha de 
moștenitor. Dacă inițial PD 
s-a opus împărțirii pădurilor, 
ulterior a revenit precizând că 
restituirea lor trebuie 
precedată de “ un regim 

e silvic” sever si de înființarea

FONDULUI
unei gărzi forestiere care să 
vegheze asupra modului în 
care proprietarii își adminis
trează pădurile.

în esență Legea 169 nu 
spune mai mult de faptul că 
pădurile ce au trecut în 
proprietatea statului prin 
efectul unor acte normative 
speciale vor fi redate pro
prietarilor sau moștenitorilor 
acestora în cotă DE PÂNÂ la 
30 de ha. Faptul că această 
suprafață nu este trecută ex-

FUNCIAR
iminența unei transferări 
masive de proprietate dinspre 
stat spre zona particularului 
inflamează relațiile între părți, 
înainte de a-și vedea sacii 
urcați în căruță cei îndreptățiți 
să primească pădure “suferă” 
pentru fiecare crenguță pe 
care “Romsilva” o taie din 
“pădurea lor” începând să 
arate cu degetul spre vilele de 
un miliard bucata ale câte unui 
pădurar sau brigadier mai 
“întreprinzător". Sunt deja

PĂDURILE SE SUPUN 
LEGII TOPORULUI

plicit în lege face necesar un 
alt act legislativ pentru 
împroprietărirea efectivă. 
Limita reală de restituire a 
terenurilor va fi stabilită abia 
după ce se va cunoaște 
balanța cererilor de restituire 
a terenurilor disponibile. 
Funcție de rezultat se va stabili 
un coeficient de retrocedare. 
Conform previziunilor PD 
suprafața maximă împro
prietărită nu va depăși 15 ha 
de familie.

Ecourile cifrei 30 înflă
cărează, însă, pe mulți din cei 
îndreptățiți să primească mai 
multă pădure și dă fiori reci 
angajaților Regiei Naționale 
a Pădurilor ce gospodărește 
în prezent “aurul verde" 
românesc. Miza este mare iar

celebri angajați ai regiei 
pădurilor de la Mădârjac - lași 
care, în umbra pădurii de 
ciubucuri, și-au ridicat palate. 
Pe de altă parte nu e mai puțin 
adevărat că acolo unde 
pădurea a trecut deja în pro
prietate privată de multe ori 
singura lege aplicată a fost 
cea a toporului. Defrișările 
excesive, pe șest, cu tot alaiul 
lor de grave implicații, tind să 
fie marca unei stări de fapt 
specifice în care cvasisărăcia 
în care trăiesc cei împro
prietăriți, majoritar țărani de la 
munte, duce la tentația înghi
țirii dintr-o bucată a "prăjiturii” 
neglijându-se consecințele.

Sugestivă pentru oglin
direa acestei situații anta- 
gonice între regia pădurilor și

proprietarii sau potențialii 
proprietari de pădure este și 
scrisoarea primită la 
redacție, semnată de dl loan 
Crăciun, “om dintr-un sat de 
munte", Stănija. Dl Crăciun 
critică dur activitatea 
“Romsilva" și conducerea 
acesteia pentru exploatarea 
a “sute, mii, chiar mai mulți 
metri cubi de lemn, în fiecare 
an, din proprietățile 
noastre”, absolvind însă de 
orice “păcat" brigadierii și 
pădurarii, “simpli muncitori'’, 
că, deh, iarna-i lungă, 
lemnu-i scump “la boltă” și 
o mică învârteală nu supără 
pe nimeni la urma urmei. 
Semnatarul acuză o prea 
mare birocrație ce se contra- 
pune inițiativei proprietarilor 
de pădure de a vinde lemn.

Departe de a se putea 
concluziona ceva este 
limpede, în acest moment, 
că toate aceste “contre” și 
neliniști nu vor putea fi stinse 
decât prin finalizarea 
procesului de împroprie
tărire. Până atunci, chiar 
dacă dictonul Regiei Națio
nale a Pădurilor este, după 
cum o acuză proprietarii, 
“după noi potopul”, lucrurile 
decurg pe granița legii,iar 
acolo unde aceasta este 
încălcată, dincolo de 
protestele celor care pretind 
înainte de a fi proprietari, 
justiția va trebui să-și spună 
ultimul cuvânt.

Adrian SĂLĂGEAN

BOTEZUL DOMNULUI
In această zi prăznuim 

Botezul Domnului, care s-a 
săvârșit după cum este arătat 
în Sfânta Evanghelie: “Și a 
venit iisus din Gallleia, ia 
iordan, către loan, ca să se 
boteze de către ei. loan, însă, 
îi oprea zicând: “Eu am 
trebuință să fiu botezat 
de Tine și Tu vii ia 
mine?". Răspunzând, • 
iisus a zi către dânsul: 
“Lasă acum, căci se 
cuvine să împlinim 
toată dreptatea". Atunci
loan s-a învoit să-L boteze, 
iar după ce s-a botezat, a ieșit 
îndată din apă și iată cerurile i 
s-au deschis și loan a văzut 
Duhul iui Dumnezeu

pogorându-se ca un 
porumbe! peste dânsul. Șl 
iată, se auzi glas din ceruri: 
“Acesta este Fiui Meu cei 
iubit, întru care bine am 
voit" (Matei iii, 13-17).

iisus Hristos - de ia care 
și loan și tot neamul 
omenesc avea trebuință 
să se boteze pentru 
curățirea ior de păcate - 
a venit, totuși, ia botezul 
iui loan, ca să se împli
nească porunca iui 
Dumnezeu.
Hristos a împlinit voia

iui Dumnezeu, de la botezul 
lui loan până ia răstignirea 
de pe Goigota, pentru 
mântuirea noastră.

ÎNVĂȚĂTURĂ despre 
SFÂNTUL BOTEZ

Sfânta taină a Botezului a 
fost rânduită de Mântuitorul 
nostru, după învierea Sa, 
atunci când a poruncit uce
nicilor: “Mergeți dară și 
învățați toate popoarele bote- 
zăndu-ie în numele Tatălui și 
ai Fiului și ai Sfântului Duh " 
(Matei XXVIII, 19). Prin botez, 
fiecare se curăță de păcătui 
strămoșesc și poate nădăjdui 
ca - prin credința și faptele 
iui - să dobândească mân
tuirea. Sfântul Botez nu 
poate fi săvârșit decât de 
sfinții apostoli și urmașii lor, 
episcopii și preoții. Numai în 
caz de primejdie de moarte îi 
poate săvârși și un mirean, 
dar și atunci - dacă pruncul 
scapă cu viață - preotul 
trebuie să-i citească celelalte
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Căutați-ne la depozitul - magazin din 
incinta SC “Polidava” SA, 

b-dul 22 Decembrie, nr. 257, 
telefon 225904.
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rugăciuni și să-i împărtă
șească și Taina Ungerii cu 
Sfântul Mir. Unii rătăciți de ia 
dreapta credință a Bisericii 
Ortodoxe nu recunosc bote
zul copiilor, ci socotesc că 
botezul trebuie făcut ia o 
vârstă mai înaintată (după 
16 ani). Aceștia nu țin 
seamă nici de poruncile 
Sfintei Scripturi (Faptele 
Apostolilor XVI 14, 15, 16, 
27-34, 38; i Corinteni i, 16) 
nici de hotărârile Sfintelor 
Sinoade (Sinodul ținut in 
Cartagena a hotărât prin 
canonul 124 ca toți cei ce 
nu vor să primească bote
zul pruncilor, să fie ana- 
temați) și nici de mărtu
risirile sfinților părinți.

Pr.Dr. i.O RUDEANU

*1asemenea...
Așa cum se obișnuiește, cu prilejul sărbătorilor 

de Crăciun și al Anului Nou, oamenii își adresează 
felicitări, își împărtășesc reciproc gândurile 
sincere și sentimentele curate, își urează de bine 
și “La mulți anii”

Redacția ziarului nostru a trimis și a primit 
multe asemenea mesaje de la prieteni și cola
boratori, de la oameni ale căror inimi bat în 
același ritm cu ale noastre, ale celor de la ziarul 
lor preferat, de la simpli cititori din orașele și 
satele Județului, la conducători de instituții șl 
societăți comerciale, patroni șl oameni politici, 
până la parlamentari și președintele țării. “Vă 
doresc din toată inima Sărbători fericite, ou pace, 
belșug șl multe bucurii. Să începem Noul An sub 
semnul împăcării și al iubirii, al încrederii în bine 
și in semeni” glăsulește mesajul semnat de șeful 
statului, dl Emil Constantinescu.

Urări de sănătate și prosperitate, de bucurii și 
împliniri, de pace și bunăstare, de înțelepciune și 
concordie răzbat din toate felicitările primite la 
ziar de Crăciun și Anul Nou 1998. Ne-au bucurat 
fiecare rând, fiecare cuvânt, fiecare semnătură, 
receptându-le ca expresii ale prețuirii și stimei ce 
ni le purtăm reciproc, ca dorințe comune de a ne 
regăsi echilibrul și încrederea, de a merge 
împreună pe drumul spre mai binele individual și 
general.

Le mulțumim din inimă tuturor și le adresăm și 
pe această cale tot binele pe care sunt în stare 
să-l facă oamenii-oameni, întru înțelegere, liniște 
și progres.

La mulți ani, oameni buni, prieteni!
“Cuvântul liber” AO.

*
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Conducerea 
SC Comsiin Simeria 

pregătește 
deschiderea unui 

depozit en gros cu 
mărfuri alimentare. 

Va funcționa in incinta 
magazinului alimentar 

nr.l din strada 
Avram lancu, bloc 7. 
Au fost Încheiate in 
acest scop contracte 

cu Fabrica de bere 
Hațeg, cu cei care 
imbuteliază apa 

minerală Boholt, cu 
fabricile de zahăr 

j_uduș și Oradea. (E.S.j,
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Pregătiri
pentru 

zăpezilQF
Deși în Țara Zarandului 

zăpada în această iarnă nu și-a 
făcut prezența, drumarii de la 
Districtul Drumuri Naționale din 
Brad, condus de dl inginer Sorin 
Duaaș, nu au stat degeaba și și- 
au pregătit cele necesare 
confruntării cu posibilul și 
așteptatul “covor alb", care în 
mod normal trebuia să se 
aștearnă pe cele două drumuri 
naționale nr. 74 între km 0-29 și 
76, între km 30-55+500, care le 
are în subordine.

încă de la începutul lunii 
decembrie a.c. au fost 
organizate echipe de întreținere 
compuse din câte șapte 
muncitori și un șef de echipă 
care au lucrat în program non 
stop (24 cu 48 ore), având la 
dispoziție în caz de necesitate 
toate utilajele specifice activității 
de degajare a zăpezii de pe 
carosabil. Echipele conduse de 
către Nicolae X/îrter, Dorel Marc, 
Dorin Borza si-au asigurat și 
materialul antiderapant necesar: 
de 280 tone zgură în grămezi, 
260 tone zgură în depozit, 320 
tone sare iar parcul auto propriu 
a fost revizuit corespunzător ca 
la nevoie să desfășoare o 
activitate de maximă intensitate 
și urgență. (Al.J.)
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! De o vreme bună | 
i încoace, la intersecția i 
’ străzilor M. Eminescu cu ’ 
I Văcărescu, din municipiul I 
I Deva, în fața blocului 22 
! staționează ca într-o ade- . 
I vărată parcare special I 
| amenajată, destinată aces- |
■ tui scop - autoșaua cu ■ 
J numărul de înmatriculare I 
| HD 80 AZA, trasă de auto- | 
i tractorul HD 02 VCP. Pe
: lângă faptul că afectează 
I serios circulația în zonă, 
| îngustând carosabilul,
■ locatarii blocului amintit
> sunt, pur și simplu, 
| terorizați în diferite zile 
i (chiar și de sărbătoare) și la
■ diferite ore, când este pornit 
I motorul să fie umflate roțile 
l sau să pornească in cursă.

Pe lângă zgomotul insu- 
I portabil, ce face ca deci- 
| belii emanați să zguduie
■ blocul, locatarii au parte de 
I o emisie puternică de gaze 
| din arderea motorinei, care
■ le afumă tot ceea ce au prin 
J apartamente. Neștiind cine 
I a aprobat ca acest loc să 
I fie autorizat (oare așa să 
I fie cu adevărat?) ca spațiu 
I de parcare, întrebăm pe cei
| ce se ocupă cu circulația ru- ‘ |
■ tieră dacă este îngăduită o j
■ asemenea practică și ce 1 
| măsuri pot fi luate pentru a- | 
| / scăpa pe locatari de teroa- i 
’ rea de care au acum parte? (N. T.).J
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TVR
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 

(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N. 11.00 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 11.30 Lumină din lumină. Ed. 
specială: Botezul Domnului (d) 13.00 Pasiuni 
(s/r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 Em. pt. persoane 
cu handicap 16.00 Em. în limba maghiară 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
în flagrant (do): „Prețul unui surâs” 18.30 Ca
mera ascunsă 19.00 Sunset Beach (s) 19.50 
Agenda Muzelor 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, sport 
21.15 Hombre (w. ȘUA 1967) 23.25 Jurnalul 
de noapte 0.30 Canary Wharf (s)

TVR 2
7.00 Telematinal 8.00 Euronews 8.55

în prima jumătate a acestui an
S-AR PUTEA REALIZA UN VECHI VIS -

PODUL PESTE MURES DE LA ZAM
-Die inginer șef, cu 

disponibilitatea dv pentru un 
dialog sincer și deschis, așa 
cum îl vor sătenii din Sălciva 
și Pojoga, două sate izolate 
de Zam, centru de comună, 
cât și de “restul lumii”, prin 
apele Mureșului, v-aș ruga 
să-mi spuneți în ce stadiu se 
află execuția lucrărilor la 
podul de peste Mureș de la 
Zam?

-Stimabile domn, vreți 
detalii privind construcția 
podului de peste Mureș din 
zona Zam - Sălciva. Ei, bine, 
cu plăcere vi le ofer spunându- 
vă, în primul rând, că Mureșul 
este al doilea râu ca mărime 
și importanță în șirul apelor 
țării, iar podul respectiv are o 
lungime de 155 m având 5 
deschideri de 31 m, deci două 
culei pe cele două maluri, plus 
patru pile de susținere 
amplasate în albia râului.

- Spuneți-mi, vă rog, ce 
societate de construcții 
poduri execută aceste 
lucrări aici?

- Cei ce vor realiza con
strucția acestui pod și care, 
normal, și-au asumat riscul, 
sunt constructorii de la barajul 
Gura Apelor aparținând de SC 

“Hidroconstrucția” SA, cu 
sediul la Râul Mare Retezat, 
aceiași destoinici care au 
realizat magistral salba de 
hidrocentrale și microhidro- 
centrale de pe Râul Mare. Dar, 
ce-i trist, deocamdată, este că 
acești constructori s-au oprit pe 
Râul Strei unde lucrările sunt 
începute din 1990 la trei 
hidrocentrale, dar, evident, din 
lipsa finanțărilor de către

Discuție purtată cu dl inginer șef 
GHEORGHE GRIGORAș, executant 
și supraveghetor al lucrărilor la 

obiectivul menționat

RENEL, lucrările au fost aban
donate.

- Die inginer șef, fiți 
amabil și ne relatați, succint, 
în ce stadiu se află lucrările 
la acest pod?

- La sfârșitul anului 1997, 
situația lucrărilor la podul în 
discuție ce va face legătura și 
cu zonele învecinate: șoseaua 
Deva - Arad (DN7) și calea 
ferată, se prezenta astfel: lucră
rile respective au demarat mai 
în forță în a doua decadă a lunii 
septembrie 1997, executându- 
se până acum o culee și o pilă 

Baywatch (s/r) 9.55 Tradiții (r) 10.30 Efecte secundare 
(s/r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Scena
(r) 13.30 Tezaur folcloric (r) 14.00 Conviețuiri 15.10
Surfiștii aerului (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal 
(s, ep. 183) 17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
11 00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 20.10 Pasiuni (s, ep. 8) 
20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 22.45 Pelerinaje. 
Trăitori în pustie •

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 9.00 Un 

câine cu imaginație (s/r) 9.40 Viitorul începe azi (s/r) 
10.30 Blestemul vikingului (f/r) 12.20 O iubire de neuitat
(s) 13.15 Millennium (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s) 16.00 Onyx -culorile muzicii 17.00 Jazz 
Onyx 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Păienjenișul 
decepțiilor (thriller SUA 1994) 21.30 Legea lui Burke

(s, ep. 17) 22.30 Fetele de la Lido (f. Franța 1995, 
p.ll)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 

neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. 

(s) 10.45 All That Jazz (f/r) 12.30 Apartamentul 

(f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s)

16.15 Marimar (s, ep. 18) 17.00 Știrile PRO TV

17.15 Profesiunea mea - cultura (talkshow) 

18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) 

19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV

20.15 Spitalul de urgență (s, ep. 17) 21.15 De 

partea legii (s, ep. 13)22.05 Știrile PRO TV 22.15 

Familia Bundy (s, ep. 255) 22.45 Seinfeld (s, ep. 

20) 23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 

Nelson Affair (dramă SUA 1973)

în proporție de 90%, iar culeea 
de pe malul drept și pila nr.2 
se află în faza de început. De 
asemeni, recent, s-a lucrat 
intens la rampa de acces pe 
culeea de pe malul stâng de 
la Sălciva.

Există fondurile 
necesare pentru a se finaliza 
lucrările? Cu cine cooperați 
în această direcție?

- Fondurile alocate pentru 

realizarea obiectivului propus 
- podul Dc 162 Zam - Sălciva, 
strict necesar zonei, pentru 
anul 1997 acestea au fost 
suficiente și sperăm să fim 
susținuți efectiv de Prefectura 
județului Hunedoara și de 
beneficiarul lucrării DJDP 
Hunedoara până la finalizare, 
mai ales că suma cea mai 
mare se va ridica în cursul 
anului 1998.

-în cât timp este prevăzut 
a se finaliza podul?

- Deși încep cu eternul 
"dacă”, consider că, dacă

Sunt cuvintele ile 
încheiere a unei scrisori 
primite pe adresa redacției 
ziarului nostru. Din cuprinsul 
ei am aflat că în orașul 
Simeria, între străzile 1 
Decembrie fi Zorilor, pe locul 
de joacă pentru copii 
“tronează, la loc de mare 
cinste, un container mereu 
plin de gunoi”. Zilnic, un 

' “MULȚUMIM PENTRU 
. LECȚIA DATĂ” 
n________________ »________________________
bătrânel pensionar adună cu 
multă migală hârtiile 
împrăștiate în jurul acestuia. 
Astfel de gesturi sunt mai rar 
întâlnite, motiv pentru care 
am dorit să-l cunoaștem pe 
acest OM.

Se numește Aurel Roșu, 
are 78 de ani și locuiește 
împreună cu fiica și ginerele 
său în bl. nr. 4, ap. 21, str. 
Zorilor, Simeria. Ne spunea 
că vârsta, războiul, meseria 
pe care a practicat-o 
(mecanic de locomotivă) i-au 
oferit prilejul să cunoască și 
să învețe o seamă de lucruri. 
Mai are însă o nelămurire: 
cum este posibil ca în sec. XX 

precipitațiile vor fi mai 
reduse cantitativ față de anul 
ce s-a încheiat, lucrările se 
vor termina în prima 
jumătate a anului 1998.

- Vă rog, die inginer șef, 
amintiți nume de muncitori, 
ingineri, tehnicieni care își 
aduc aportul prin munca lor 
asiduă la executarea de 
calitate a lucrărilor.

- Mă simt dator și totodată 
onorat să-i amintesc în bloc, 
adică, mai precis, să 
evidențiez aici brigada de 
muncitori condusă de șeful 
de echipă Gicuță lordache, 
un dulgher harnic și priceput, 
călit la lucrările de betonare 
din galeriile subterane și din 
canalul de fugă de la barajul 
din Retezat ce execută 
lucrări de calitate.

însuși inginerul șef 
Gheorghe Grigoraș, interlo
cutorul meu, s-a remarcat, 
după câte am auzit, și în alte 
locuri de muncă, stăvilind 
furia apelor Râului Mare cu 
un volum de aproape 
11.000.000 mc de depuneri 
în barajele realizate la hidro
centralele date până acum 
în funcțiune.

Valentin BRETOTEAN

oamenii să rămână în urmă 
cu ordinea și curățenia din 
jurul casei?

Prin acest gest, dl A orei 
Roșu a încercat să dea tonul 
și celorlalți locatari; în 
zadar; ecoul nu s-a auzit. 
Uneori s-a bucurat de 
sprijinul ginerelui Petru 
Cucu și al șefului de scară.

Un domn care nu ne-a 

dezvăluit numele considera 
că vinovați sunt, în primul 
rând, părinții care nu știu 
să-și educe copiii. Cei care 
locuiesc la casele din 
împrejurimi îl compă
timesc, pe când unii vecini 
din bloc nu încetează să-l 
vorbească de rău. Și unii și 
alții stau însă cu coatele pe 
geam și privesc cum un biet 
bătrân adună roadele 
impertinenței și neglijenței 
lor. Cea mai mare bucurie 
pentru el ar fi aceea de a i 
se urma exemplul, de a se 
păstra curățenia în locul de 
joacă pentru copii.

Cristina CÎNDA

CARtCTLREU
ZODIILOR

Berbecul
Nativii din berbec au un 

caracter bun, sunt altruiști, au 
bunăvoință și modestie. Sunt 
îndrăzneți, dar își schimbă 
mereu țelul. Reacționează 
prompt la injurii, dar nu sunt 
ranchiunoși.
O Taurul

Sunt încântători, iubesc 
plăcerile pământului, mân
carea bună, distracția. își 
creează ușor prieteni. Bărbații 
sunt senzuali, abili cu femeile, 
generoși. Femeile sunt echi
librate, credincioase, dar nu 
pot fi lesne păcălite.
O Gemenii

Oameni simpatici prin ex
celență, au un spirit fin și sunt 
atrași de frumos. Uită adesea 
de lucrurile materiale și sunt 
dezinteresați. Pot fi lesne 
păcăliți căci sunt creduli. 
Facultate de asimilație rapidă, 
maniere și gust rafinat.
O Racul

Fire sensibilă, schimbătoare, 
impresionabilă. Are nevoie de 
afecțiune. Trăiește o viață inte
rioara cu personagii pe care și 
le-a închipuit și le-a dorit ca 
atare.Dă primului venit toată 
stima, ajungând să sufere mari 
decepții. Gust și aventură.
O Leul

Energici, aprinși, stăpâni pe 
ei. Se îndreaptă către țel fără 
ca nimic să-i poată opri. Sunt 
ființe neînduplecate, sigure pe 
ele însele. Urăsc lingușirile. 
Sunt mărinimoși și plac prin 
vitejia lor, simplitatea și 
măreția obținută.
O fecioara

Sunt echilibrați, veseli, 
iubesc munca, sunt metodici și 
dibaci. Pot fi meticuloși, 
căutând detaliul și odată cu el 
inutilul. Uneori sunt cuprinși 
de furii violente, dar acestea le 
trec repede. Bărbații sunt 
susceptibili, femeile surâ
zătoare, mereu în așteptarea 
fericirii pe care o visează.
Z> Balanța

Sunt inteligenți, le place 
filozofia și să mediteze. Au o 
dorință înnăscută de echitate, 
de justiție și posedă o mare 
valoare morală. Faptul că sunt 
nehotărăți este tocmai pentru 
că ezită, fiindu-le teamă să nu 
facă vreo eroare. Au gust și 
le repugnă tot ce nu este 
armonic.
O Scorpionul

Violenți, autoritari, răzbu
nători și ambițioși, se 
ofensează foarte ușor, nu iartă 
niciodată și așteaptă ani de 
zile ocazia să se răzbune. Au 
sânge rece, puțin sensibili, pot 
fi încântători față de prieteni, 
însă sunt susceptibili. Femeile 
sunt intrigante, le plac banii.
O Săgetătorul

Sunt îndrăzneți și iubesc 
riscul. îndrăzneala lor nu este 
îndreptată către concurență ci 
către marile acțiuni. Sunt 
tenaci, nu se dau niciodată 
bătuți. Femeile sunt pline de 
temperament, leale și din 
acelea care-și înșală cel mai 
puțin bărbatul,având un 
scrupul moral.
O Capricornul

Ambițioși, activi, perse- 
verenți, lacomi de câștig. Se 
adaptează oricărei împrejurări 
ca să-și atingă scopul. 
Tendință de a se lupta cu pro
pria lor nălucă. își propun să-și 
realizeze scopurile cu un zel 
așa de mare încât le rămâne 
puțin loc pentru viața lor 
privată.
O Vărsătorul

Sunt intuitivi, simt apropie
rea pericolului, au o antipatie 
instinctivă pentru acei care le- 
ar putea face rău. Pot fi 
geniali. Urmăresc mai mult 
ideea decât banul. Femeile 
sunt amatoare de ocultism.
O Peștii

Timizi, dar uneori pradă unor 
furii subite. Vor urmări cu străș
nicie un scop, dar îndată ce-l 
vor atinge, se vor dezinteresa 
de el. Bărbații sunt delicați, 
aproape feminizați. Excesiva 
lor încredere în sine poate să-i 
ducă la o stupidă naivitate. Fe
meile sunt susceptibile, se 
consideră "neînțelese” de 
sexul opus.

liiepesceîj)
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Dilema celor peste 8 ani 
"revoluționari

¥

Mihai Leu
se pregătește
Acum se știe, boxerul 

profesionist Mihai Leu, cam
pion mondial la categoria 
semimijlocie (versiunea 
WBO), va boxa la 14 febru
arie, la Stuttgart, cu boxerul 
american Leonard Town
send. Hunedoreanul nostru 
se află de câteva zile în can
tonament la Zinnowitz, în 
Germania. El se simte bine, 
se pregătește cu râvnă și 
ambiție pentru marea con
fruntare de la mijlocul lunii 
februarie. După ce a studiat 
atent, cu antrenorul său, o 
casetă a adversarului său, 
Mihai a concluzionat că 
Townsend este un boxer cu 
gardă normală și că se ba
zează mai mult pe tehnică. 
Credem că și lui îi convine să 
întâlnească un “stilist”, decât 
un adversar dur, ce abuzea
ză de lovituri nepermise.
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Comunicatul rur

Cum se pot procura bilete
pentru CM din Franța?

I 
I 
I 
I 
I 
I
I

în legătură cu cererea de bilete pentru CAMPIONATUL I 
MONDIAL DE FOTBAL FRANȚA 1998, FRF aduce la | 
cunoștință următoarele:

1. Desemnează agenția de turism VISIT Romania ca i
distribuitor oficial al biletelor la CM Franța '98, deoarece [ 
agenția de turism VISIT Romania a fost desemnată ca agent 1 
autorizat de către COMITETUL DE ORGANIZARE I 
FRANCEZ pentru România. |

2. Agențiile de turism interesate vor lua legătura cu VISIT I 
Romania (fax.3128213 tel. 3128334,3128354), în vederea ! 

obținerii tuturor informațiilor necesare.
3. Federația Română de Fotbal, potrivit circularei FIFA 1 

nr. 633 din 10 dec. 1997, are obligația de a transmite până I 
cel târziu la 15 ianuarie 1998 comanda de bilete.

4. Comanda de bilete către FIFA se va face numai dacă | 
solicitanții au achitat integral c/valoarea biletelor comandate 
sau au depus garanții bancare corespunzătoare.

5. Plățile vor fi efectuate în franci francezi, FRF și I 

distribuitorul său nu percep nici un comision.
6. Pot solicita bilete numai agențiile de turism care au | 

licență emisă de MINISTERUL TURISMULUI și dețin i 
autorizația Băncii Naționale pentru efectuarea de operațiuni ! 
în valută.

PROMO
> Cele mai vechi schiuri 

din lume au fost descoperite în 
Suedia, iar construcția lor a 
fost datată cu aproximație în 
anul 2500 înaintea erei creș
tine. Schiurile au fost folosite 
de luptători pentru prima oară 
la bătălia de la Isen (lângă 
Oslo) în anul 1200. Cel mai 
vechi club de schi din lume 
este clubul “Trysil" din Nor
vegia, fondat în anul 1861. 
Federația ihternațională de 
schi a fost înființată la 2 fe
bruarie 1924.

> Handbalul a fost pen
tru prima dată jucat în 1895. 
Ca sport olimpic a fost recu
noscut în 1936. în 1980, peste 
75 de țări erau afiliate la fede
rația internațională de spe
cialitate (înființată în 1946) 
având circa 10 milioane de

I TRICOLORII - | 
MECI Of

VERIFICARE SI j 
CU IRLANDA DE | 

I NORD l
Atât Federația Română I 

I de Fotbal, cât și selecțio- I 
| nerul Anghel lordănescu | 
| sunt foarte preocupați de | 
, găsirea unor adversari cât ( 
1 mai puternici pentru tricolori, 1 
I în pregătirile ce se fac pen- I 
| tru Campionatul Mondial din | 
| Franța '98. Și iată că după | 
I tratativele purtate cu fede- . 
! rația de specialitate, s-a per- J 
I fectat un meci de verificare a l 
| reprezentativei noastre cu | 
| cea a Irlandei de Nord, echi- | 
I pă ce are un stil de joc apro- i 
: piat cu cel al formației An- ! 
' gliei.

Meciul amical, de veri- I 
| ficare, între România - Irlan- | 
i da de Nord, va avea loc în i 
[ data de 30 mai 1998, la Bu- ! 
1 curești. (S.C.)

jucători legitimați. Primul meci 
internațional a avut loc în 1935 
între Suedia și Danemarca.

> Un joc asemănător fot
balului se numea “tsuchu” și era 
jucat în China în secolele 4 și 3 
înaintea erei creștine. Printre 
cele mai vechi referințe la acest 
sport (fotbalul) se numără “Pro
clamația regelui Edward al ll-lea” 
făcută la Londra în 1314. Nu
mărul jucătorilor în echipele de 
fotbal a fost stabilit în 1870. Cel 
mai vechi club de fotbal din 
lume este.Fotbal Club Sheffield, 
înființat la 24 octombrie 1857.

> Imaginea a doi boxeri 
care luptau cu mănuși a fost 
descoperită pe o frescă datând 
din secolul al XV-lea înaintea 
erei creștine, în insula Thera 
(Grecia).

Hie LEAHU

Oltchim 
învinsă la 

Rimini
Până la meciul cu echipa 

italiană Jomsa Rimini, echipa 
Oltchim Râmnicu Vâlcea a 
avut o comportare foarte bună 
învingând în deplasare puter
nica formație Hypo Nieder- 
osterreich (Austria). în meciul 
cu ultima clasată în clasamen
tul grupei D din Liga Campio
nilor, Jomsa Rimini, vâlcencele 
au fost învinse cu 22-20, după 
ce la pauză oaspetele se aflau 
în avantaj (10-12).

Repriza a doua a fost una 
de infarct pentru cei aflați pe 
banca tehnică a Oltchimului! 
Jocul lent, fără nici o noimă al 
vâlcencelor, ratările ce se 
țineau lanț au fost taxate de 
gazde obținând o victorie ne
sperată. Oltchim are de dis
putat meciul hotărâtor la sfâr
șitul acestei săptămâni cu 
Hypo. O victorie a gazdelor le- 
ar aduce, totuși, mult dorita 
calificare.

Școala de portari 
de renume

La sfârșitul lunii trecute, la 
Steaua București s-a înființat 
școala de portari "Ion Voines- 
cu", unul dintre cei mai mari 
portari ce i-a avut Steaua, de 
multe ori și portarul echipei 
reprezentative. La această 
școală sunt înscriși 15 tineri 
talentați care se anunță a fi buni 
portari. Ei au primit din partea 
sponsorului echipei Juventus 
Steaua București, dl Ionel Ciu- 
clea, câte un rând de echipa
ment cu inscripția “Școala de 
portari Ion Voinescu”, festivitate 
la care au luat parte și foștii 
fotbaliști Gheorghe Constantin, 
Costică Toma (mereu în luptă 
pentru postul de portar cu Voi
nescu), Nelu Motroc și Con
stantin Dinulescu.

în județul nostru, remarcăm 
activitatea fostului portar al 
Rapidului și Corvinului, Marin 
loniță, ce se ocupă cu precă
dere de portarii Corvinului. Și 
exhunedoreanul Lobonț (actual
mente la Rapid și se află în 
vederile selecționerului Anghel 
lordănescu) a avut de învățat de 
la loniță. (S.C.)

REZULTATELE 
CONCURSULUI DIN 
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1?A^LANTA - RECENZA X
2. bologna-Cbrescia 1
3. FK)RE"ÎT1NA .oAMPDORIA X
4. INTER \JUVEl\TUS 1

5. LECCE - EMROLV.... X
6. NÂROLI - MILAHu 2
7. PARIÎd'Â - LAZIO >
8. ROMA - UDINESE W 2
9. VICENZA tpARl-?* 2

10. CAGLIARI -PAQyVA 1
11. GENOA- PERUGIA 1
12. TORINO - REGGIANA 1
13. VENEZIA - LUCCHESE X

8 ani au fost deja bătuți 
pe muchie de la tragicele 
evenimente petrecute în a- 
cel decembrie ’89 fulminant, 
dar, ce-i mai trist pentru po
porul român, controversatele 
idei “a fost revoluție” sau “a 
fost lovitură de,stat” continuă 
să se propage printre oa
meni, nedisimulate, parcă 
pentru o veșnicie, pe același 
drum sinuos și aberant al 
incertitudinii și al ipocriziei.

Dar, deși regimul comu- 
nisto-ceaușist a căzut în pră
pastie, tarele lui mai persis
tă, din păcate, nestingherite, 
iar a fi sau a nu fi una sau 
alta din părerile controver
sate, rămâne, deocamdată, 
o dilemă, din care, suntem 
siguri, va ieși la liman, mai 
devreme sau mai târziu, a- 
devărul pur, ce va fi pronun
țat cu tărie, răspicat, în fața 
poporului, în urma unor in
vestigații dovedite a nu mai fi 
superflue ca până acum.

Să dea Dumnezeu! De 
ce? Pentru că poporul are 
nevoie de adevăr și acest 
adevăr trebuie să iasă trium
fător la lumină. De ce? Fiind
că morți au fost destui, ceea 
ce denotă în mod automat și 
existența concomitentă a 
adversarului, agresor înver

SĂ-I RESPECTĂM PE PĂRINȚII 
PĂRINȚILOR NOȘTRI I

Mi-a fost dat mai de multe 
ori în anii din urmă să-mi trea
că pe la urechi următoarele: 
“Ce mă enervează baba as
ta!”; “Moșu ăsta Be mai vrea?"; 
“Dac-ai ști ce femeie șmeche
ră este mama tatălui meu! O 
nesuferită!”; “Ce femeie impo
sibilă este soacra mamei!” etc. 
Culmea că persoanele care 
făceau astfel de considerații 
nu erau altele decât nepoatele 
sau nepoții unor bunici și bu
nice. Chiar expresiile de babă 
și moș sunt jignitoare; dar ce
lelalte răutăți?

îmi pun acum întrebarea: 
Ce aș rezolva îndemnându-i 
pe acești tineri să-și respecte 
și să-și prețuiască bunicii? 
Cred că nimic. Deoarece - din 
câte îi știu - aceștia, maturi 
acum, sunt persoane cărora 
nici în copilărie și nici acum nu 
le-a lipsit nimic, care a fost de- 
ajuns să deschidă doar gura 
pentru a-și exprima o dorință și 

șunat, neidentificat încă, în 
totalitate, dar care a ucis cu 
nonșalanță trăgând în frații 
de sânge și de neam și pro
ducând moarte prin cruzime. 
De altfel, pe aceștia n-avem 
cum să-i numim decât fiare 
neîmblânzite, asmuțite asu
pra propriului popor, demoni, 
“trăgători” în oameni nevi- 
novați sau teroriști, oricum i- 
am numi, ei au mâinile pă
tate de sânge nevinovat ce- 
a curs șiroaie pe caldarâmul 
străzilor, umplându-ne sufle
tul de tristețe.

Și, totuși, domnilor gu
vernanți, ați apucat să lim
peziți apele tulburi în care 
ne-am scăldat atâta timp și 
bine faceți că ne dați o rază 
de speranță, dar vă rugăm 
un singur lucru: limpeziți-le 
până în profunzime ca să 
vedem și noi pietrele simbo
lizând de fapt adevărul.

Acum, după atâția ani, 
ne mustră încă în cuget o 
întrebare: de ce acești neoa
meni se mai ascund stând în 
libertate? Și răspunsul vine 
parcă de la sine: deoarece 
legile au fost eludate în apli
carea lor până acum odată 
cu vinovății, iar ei, criminalii, 
au disipat în mulțime, fără 
rușinare, ideea ingenuității,

- gata! - părinții le-au și înde
plinit-o. Iar acum așteaptă de 
la ei respect, bună cuviință, 
înțelepciune. Da’ de unde! Ci
ne nu-i respectă pe părinții 
părinților lui nu-i respectă nici 
pe cei care i-au adus pe lume. 
Și când te gândești că de cele

Motive de 
reflecție

9

mai multe ori nepoata este 
(sau poate fi) copia fidelă a 
bunicii! Dacă-i rea buna, e rea 
și nepoata, dacă-i egoistă ma
ma mare, e egoistă și nepo
țica. Sau dacă-i frumoasă și 
generoasă bunica, la fel poate 
fi și nepoata.

De ce uităm că dacă ei, 
strămoșii, nu erau, nu existam 
nici noi, că din truda lor de-o 
viață au agonisit câte ceva și 
că n-au bucurie sau mândrie 

unii dintre ei fiind cocoțați 
mulți ani în jilțuri înalte, de 
unde i-au protejat și pe cei
lalți farisei de-o teapă.

Sau, în cel mai fericit 
caz, le-am urmărit jocul de 
culise: unii criminali au intrat 
pe o ușă a pușcăriei și au 
ieșit pe cea din dos. Da, 
spunem, este o mare rușine 
domnilor, dar mai ales o sfi
dare, sunt minciuni sfruntate 
la adresa poporului român, 
de neiertat.

Și, de atunci, acel fior 
decembrist '89 ne străpunge 
mereu inimile când rostim 
nume apuse prea de tim
puriu în tenebrele morții, ca: 
Daniel loan Lupea, Dumitru 
Merticariu, loan Mircea 
Stângă, Emanoil lordache 
ș.a., căzuți la datorie.

Voi, morților, plângeți du
pă adevăr... Cine v-a împuș
cat și de ce?!... Ce rău le-ați 
făcut celor care au tras în 
voi?!...

Amintirea voastră va ră
mâne de-a pururi vie, tăiată 
în cremenea dură a stâncilor 
veșnice.

Dragi ostași, pomeniți 
mai sus: “Fie-vă țărâna u- 
șoară!”

Valentin BRETOTEAN

mai mare decât să le poată 
lăsa urmașilor o casă ori alte 
bunuri, că n-au mulțumire mai 
mare decât să-și știe urmașii 
fericiți!

Rândurile acestea nu -I vor 
face pe cel în cauză mai simțit 
sau mai educat. Căci năravul 
din fire n-are lecuire și atunci 
când lipsesc și cei șapte ani de- 
acasă, ce să mai aștepți? Pot fi 
însă motive de reflecție, de 
luare-aminte pentru alții care ar 
putea face greșeli similare.

Să nu uităm că răul, mai 
devreme sau mai târziu, se 
întoarce de unde a plecat. Să 
nu împovărăm sufletele deja 
obosite ale vârstnicilor cu o- 
brăznicii, impertinențe și rău
tăți. Oferindu-le din când în 
când o vorbă caldă, pornită din 
inimă, un zâmbet senin, le 
facem o imensă bucurie. Și nu 
costă nimic - decât puțină bu
năvoință.

Estera SÎNA]
---- -<■
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Alcoolul - principalul dușman
HunedoaraNouă oameni au murit în zilele de Crăciun în județul

Industrializare a Lemnului O- 
răștie. El a murit subit la locu
ința lui Traian Ispas din Ro- 
moșel.

Din primele cercetări s-a 
stabilit că a consumat în mod 
excesiv alcool.

loan Gheme, șofer, din 
Orăștie, a pățit altceva, dar 
tot din cauza băuturilor al
coolice.

Chiar în ziua de Crăciun, 
în stare de ebrietate, el a în
cercat să treacă pe o punte

Din datele Inspectoratului 
de Poliție reiese că în perioa
da Crăciunului, în județul nos
tru, echipele operative au e- 
fectuat cercetări în vederea 
luării de măsuri legale în cazul 
a nouă decese.

încă de la început trebuie 
spus că principala cauză a a- 
cestor decese a fost alcoolul. 
Se pare că excesul de alcool a 
generat multe necazuri și ne
norociri în ultima perioadă a 
anului care a trecut, lată și

Garda Financiara

O patrulă de ordine din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara 
a prins în flagrant un versat hoț din autoturisme. El se numește 
Petru Colonescu, are 31 de ani, un recidivist din localitate.

în timp ce sustrăgea un radiocasetofon dintr-un autoturism, a 
fost somat de polițiști. Cercetările ulterioare au stabilit că în câteva 
luni din anul 1997 Colonescu a săvârșit patru spargeri de auto
vehicule. Prejudiciul total a fost de trei milioane de lei. Doar o parte 
dintre bunuri au fost recuperate.

Turdean loan din Deva ne 
întreabă care sunt contravențiile 
privind regimul armelor de foc 
din România. '

Potrivit legii, constituie con
travenții și se sancționează cu 
amendă de la 200.000 la 
1.000.000 de lei neprezentarea 
la viză a permiselor, la data și 
locul stabilite, cu armele înscri
se în permis și cu documentele 
solicitate, precum și neanun- 
țarea schimbării domiciliului 
titularului de permis (în termen 
de 5 zile).

Tot contravenție este nea- 
nunțarea în termen de 10 zile a 
schimbării numelui, deteriorarea 
său distrugerea, pierderea ori 
sustragerea permisului. Cu a- 
ceeași amendă se sancționea
ză neanunțarea vânzării sau 
donării armei și depunerea per
misului, nesolicitarea autori
zației de deținere sau de trecere 
în permis a armelor aduse din 
străinătate.

în schimb, atunci când titula
rii de permise sau de autorizații 
care nu asigură securitatea ar
melor și munițiilor sau care le 
folosesc în alte scopuri decât în 
cele autorizate - amenda este de 
la 400.000 la 2.400.000 de lei.

Domnul Victor Marinache, 
din Orăștie, care își desfășoară 
activitatea într-o societate co
mercială cu capital privat, ne 
întreabă dacă are dreptul la o 
compensare în bani pentru un 
concediu neefectuat.

Concediul de odihnă trebuie 
executat în natură, întrucât e- 
sența lui este aceea ca sala
riatul să se odihnească, să-și 
refacă forța de muncă. Există și 
excepții care sunt prevăzute de 
Legea nr. 6/1992 privind conce
diile de odihnă. Astfel, în cazul 
în care contractul de muncă al 
salariatului a încetat în cursul 
anului și nu a beneficiat pentru 
munca prestată de concediu de 
odihnă, are dreptul la plata com
pensatorie a respectivelor zile. 
De asemenea, un salariat poate 
beneficia de aceleași drepturi în 
cazul chemării sale pentru înde
plinirea serviciului militar, dacă 
până la acea dată nu a bene
ficiat de concediu pentru perioa
da lucrată. în cazul în care sala- 
• iatul nu și-a executat concediul 

( de odihnă, deoarece societatea 
; respectivă a avut nevoie strin- 

jentăde prezența lui la serviciu 
pe tot parcursul anului, el are 

| dreptul la o despăgubire. Este 
în afara legii renunțarea voită la 

. concediul de odihnă în schimbul 
’ orimirii de compensații bănești. 

Acest fapt este în conformitate 
cu Codul Muncii, care prevede 
că orice convenție prin care se 
renunță, în tot sau în parte, la 
concediul de odihnă este inter- 
Jisă-_______________________ 

câteva exemple, luate, să le 
spunem, într-o anume ordine 
a vârstei:

Constantin Deliu, din 
Lupeni, s-a dus în vizită la 
Viorel Buta din aceeași loca
litate. S-a constatat că el a 
murit în urma consumului de 
alcool fără măsură. Avea 30 
de ani!

Gheorghe Apistei, 44 de 
ani, din Bolcani, județul Ba
cău. Era muncitor la Sectorul 
de Exploatare - Transport și

m acțiune
7

Exact 36.000.000
de lei

Nici mai mult, nici mai 
puțin decât 36.000.000 lei a 
trebuit să plătească S.C. 
Conaltext SRL Deva la bu
getul statului. Acest lucru, 
pentru că societatea nu a 
virat la termen impozitul pe 
profit, TVA-ul și impozitul pe 
salarii.

S-au calculat astfel majo
rări de întârziere după cum 
urmează: 24,7 milioane de lei 
pentru neachitarea impozi
tului pe profit; 8,7 milioane 
pentru TVA și 2,6 milioane 
de lei pentru salarii. Amenda 
a fost doar de 300.000 de lei.

Jocuri fără
noroc

La S.C.UIF Alcom SRL 
din Hunedoara, comisari ai 
Gărzii Financiare au con
statat că, într-o anumită pe
rioadă, în sala de jocuri de 
noroc nu s-a completat evi
dența zilnică a încasărilor 
realizate din această acti
vitate. De asemenea, tot aici

■ — ... ... — 

Pagină realizată de Valentin NEAGU și Andrei NiSTOR

nu era ținut la zi registrul de 
casă.

Amenzile au fost două 
care, în total, au ajuns la 
1.500.000 de lei.

Și ADDYK a trebuit 
să plătească

O altă firmă a trebuit să 
pună jos milioane de lei pen
tru că nu și-a plătit la timp obli
gațiile către bugetul de stat.

Majorările calculate pen
tru acest lucru au fost de 
10.000.000 de lei.

Altele
lată și alte firme din județ 

care au neglijat obligațiile la 
bugetul de stat, dar care n- 
au scăpat așa ușor cum cre
deau. Dimpotrivă, le-au fost 
calculate majorări. Bună
oară, la SC BRG Impex SRL 
Petroșani acestea au fost de 
mai bine de 13.000.000 de 
lei; aproape 5.000.000 lei la 
SC 2001 Impex SRL Deva; 
peste 7.000.000 de lei la SC 
Alpin SA Lupeni; 2.000.000 
lei la SC Tatiana Impex SRL 
Deva etc. 

peste pârâul Orăștiei. A căzut 
și a murit la 52 de ani.

loan Costea a murit la lo
cuința lui din Geoagiu, unde 
locuia singur. Era cunoscut ca 
un vajnic consumator al bău
turilor alcoolice. Și chiar din 
cauza asta a și murit.

Ion Butnaru din Hune
doara avea 67 de ani când, în 
24 decembrie trecut, s-a arun
cat de la balconul apartamen
tului său situat la etajul VII. 
Lesne de înțeles că a decedat.

Sunt cazuri, sunt situații 
când chiar dacă repeți un 
lucru de mai multe ori, nu-i 
supărare.

Așa este cu problema 
consumului de băuturi al
coolice de către cei ce con
duc autovehicule.

Statisticile efectuate a- 
rată că cea mai mare parte a 
accidentelor rutiere se comit 
d-e către acei conducători 
auto care se află sub influ
ența băuturii, a consumului 
de alcool, indiferent sub ce 
formă.

Studiile efectuate de me
dici arată că la orice can
titate de alcool organismul 
omenesc își pierde o parte 
din reflexe, se instalează o 
stare de oboseală, de nea
tenție, chiar de somn.

Iar în atare situații, nu 
este de mirare că auzim 
despre accidente de-a drep
tul bizare: o mașină care a 
pornit ca un bolid pe sensul 
celălalt, care a luat-o razna 
peste câmp, care s-a lovit de 
un pom și câte și mai câte:

De aceea, dacă ne este 
drag cel de lângă noi, că ne 
este rudă ori prieten, vecin 
ori coleg, fiecare avem da
toria să-l împiedicăm pe cel. 
aflat sub influența băuturilor 
să se urce la volan. Pentru 
el, dar și pentru noi.

în fine, dar nu în ultimul

ANGAJAȚI Al SPITALULUI AU FURAT AJUTOARELE!*
' La Hunedoara, trei angajați ai Spitalului Municipal au furat în 

câteva zile, inclusiv în ajun de Crăciun, bunuri în valoare de 
5.000.000 de lei. Prin spargerea unui geam de la garajul unității, ei 
au pătruns în interior, de unde au plecat cu ajutoare aduse de 
Asociația "Hipocrat” din Olanda, lată și numele celor trei “voi- 
nici":Adrian Ciocan, 34 de ani, electrician; Cristinel Codrea, 22 de 
ani, paznic; și Marius Oancea, 23 de ani, instalator.

UN PENSIONAR OMOARĂ ALT PENSIONAR
Era tot în seara de Moș Ajun când, în Livezeni, Ștefan Milea, un 

pensionar din localitate, în timp ce-și conducea autoturismul, a 
surprins și accidentat mortal pe George Jitea, om la 70 de ani din 
Petroșani. El era tot pensionar și se deplasa pe carosabil în aceeași 
direcție de mers al autoturismului.

ȘI-A UCIS FRATELE
Că o bucurie se poate transforma oricând într-o tragedie o 

dovedește și ceea ce s-a întâmplat în satul Zăvoi, comuna Sălașu 
de Sus, în ajunul Crăciunului din anul trecut.

La casa părinților din sat s-au reîntâlnit doi frați. Este vorba de 
Ignat Adrian Vasiu și Mircea Sigismund Vasiu. Primul are 45 de ani, 
șomer din Aninoasa, iar al doilea 46 de ani, din Sălașu de Sus.

Se pare că bucuria celor doi frați a fost foarte mare din moment 
ce s-au ocupat de băut. Si nu oricum, ci cu mare sârguință. Pe acest 
fond, în jurul orei 21,30 Adrian îi aplică lui Sigismund o lovitură de 
cuțit în zona gâtului. Fratele a murit și nu a mai prins ziua de 
Crăciun.

rând, aș vrea să amintesc 
despre viteză. Sunt unii care 
au impresia că, dacă sunt 
instalați la volanul unei ma
șini, toată lumea este a lor, 
de parcă drumurile, străzile 
ar fi domeniul lor particular.

Sigur, mașinile moderne 
ating viteze din ce în ce mai 
mari, dar acest lucru nu în
seamnă că noi putem să le 
punem la încercare. Să nu 
uităm că la traficul rutier 
participă și alte persoane 
care au aceleași drepturi să 
circule pe șosele. Apariția ta 
care vii ca un bolid îl poate 
determina pe altul, poate un 
conducător mai puțin expe
rimentat, să facă o mișcare 
greșită, speriat. Iar la volan, 
orice mișcare greșită poate fi 
fatală. Am vrut, ca să zic 
așa, să fiu elegant, pentru 
că experiența ne arată că de 
obicei cei care se avântă 
fără limită în plină viteză 
sunt începătorii. Băiețandri 
care abia au pus mâna pe 
volan vor să demonstreze ce 
talente de șoferi versați sunt 
ei. Prostii! Citim în presă de 
accidente dramatice în care 
și-au frânt firul vieții câte 3-4 
tineri, porniți la drum cu bu
ne intenții de a petrece câte
va zile la munte ori la mare, 
și care, datorită vitezei, au 
sfârșit în ... nu mai contează 
dacă era un pom, un stâlp 

ori o alta mașina.
Am stăruit asupra aces

tei probleme mai mult, poate 
foarte mult, dar în nici un caz 
prea mult.

Este o cerință socială, o 
necesitate obiectivă ca fie
care conducător auto să 
înțeleagă că mașina este o 
herghelie de cai nărăvași pe 
care trebuie să-i strunești cu 
calm, cu pricepere, cu min
tea limpede.

Neatenția, oboseala pro
venită din ... sticlă, mașinile 
cu stare tehnică jalnică, vite
za, toate la un loc sunt cau
zele accidentelor grave ce 
se petrec sub ochii noștri, în 
prezența noastră, cu noi. 
Dacă stăm să ne gândim 
puțin, nu se poate ca în cer
cul nostru de cunoștințe să 
nu aflăm o victimă a acci
dentelor de circulație, o casă 
îndoliată de moartea unui 
bătrân ori a unui copil.

Legea este lege. Este 
aspră și așa trebuie să fie. 
Cei vinovați trebuie să su
porte faptele lor nechibzuite. 
Dar noi, ceilalți, copiii care 
cad victime, ce vină avem, 
ce vină au?

Nu condamnați deci stă
ruința autorului, dar proble
ma circulației auto este o 
problemă majoră la care 
suntem cu toții chemați să 
ne dăm concursul.
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Legea nr. 169/1997
PENTRU MODIFICAREA Șl COMPLETAREA 

LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991
ART. 1 - Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 37, din 20 februarie 1991, cu modi
ficările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins:
"(2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, 

Insesizabile și imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil 
decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public".

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"ART. 6 - Domeniul privat al statului și respectiv al comunelor, 

orașelor, municipiilor și județelor este alcătuit din terenurile dobândite 
de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum și din terenurile 
dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispo
zițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel".

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"ART. 9 - (1) Persoanele cărora II s-a reconstituit dreptul de pro

prietate în limita suprafeței de teren de 10 ha de familie, în echivalent 
arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența 
dintre această suprafață și cea pe care au adus-o în cooperativa 
agricolă de producție sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, 
până la limita suprafeței prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 
pentru înfăptuirea reformei agrare, de familie, indiferent dacă recon
stituirea urmează să se facă în mai multe localități sau de la autori diferiți.

(2) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, 
potrivit legii, în limita suprafeței de teren de până la 10 ha, de familie, și 
cărora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 13 alin. 3 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, pot formula cerere pentru suprafețele de 
teren care au constituit această cotă. Cererile se formulează în cazul 
în care cota de reducere a depășit procentul de 5%.

(3) Cererea se depune la primăria localității sau după caz a 
localităților în raza cărora se află terenul pentru care urmează să se 
reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin poștă, cu 
confirmare de primire, în termen de 90 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, sub sancțiunea decăderii.

(4) Cererea va cuprinde:
a) numele și prenumele persoanei solicitante și domiciliul acesteia;
b) calitatea de titular sau moștenitor al dreptului de proprietate 

pentru care li s-a reconstituit sau urmează să li se reconstituie acest 
arept potrivit prezentei legi;

c) suprafața de teren care li s-a reconstituit și diferența pe care o 
solicită;

d) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, după 
caz, de pe procesul-verbal (fișa) de punere în posesie;

e) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate 
pentru suprafețele de teren solicitate în plus.

(5) La cerere se anexează o declarație în care se va menționa, 
pe proprie răspundere, suprafața totală de teren atribuită în proprie
tate, prin reconstituire sau constituire, de familie, potrivit Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, chiar dacă acestea s-au făcut în mai multe 
localități sau de la mai mulți autori.

(6) Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat și 
sigilat în care se vor înregistra în ordine cronologică cererile depuse 
de persoanele îndreptățite, emițând, la cerere, un bon cu numărul de 
înregistrare.

(7) Pentru cererile depuse prin poștă, pe confirmarea de primire se 
va menționa numărul de înregistrare al cererii și data acesteia.

(8) Primarul sau secretarul consiliului local sunt obligați să 
primească cererea și s-o înregistreze indiferent dacă aceasta 
cuprinde sau nu toate mențiunile precizate în alin. 4 și nu este însoțită 
de toate actele prevăzute la același alineat. în acest caz, primarul sau 
secretarul sunt obligați să comunice solicitantului ca, înlăuntrul 
termenului de 90 de zile, să depună toate actele menționate la alin. 4 
sub sancțiunea decăderii acestuia din termen.

(9) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. 4, 5 și 6, de către 
primar sau secretar, atrage după sine atât răspunderea administrativă 
și disciplinară a acestora, potrivit legii, cât și plata de daune comina
torii sau, după caz, și daune interese.

(10) După expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. 2, 
primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, să întocmească 
situația privind categoriile de persoane și terenurile agricole solicitate 
și balanța fondului funciar pe localitate - comună, oraș, municipiu, în 
vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. înlăuntrul 
acestui termen, primarul le va transmite prefectului sub semnătură.

(11) în termen de 15 zile de la primire, prefectul va întocmi situația 
privind categoriile de persoane solicitante și balanța fondului funciar 
pe județ, pe care o va transmite, în același termen, Departamentului 
pentru Administrație Publică Locală.

(12) După întocmirea balanței fondului funciar la nivel pe țară, prin 
lege, se vor stabili suprafețele de teren agricol ce vor fi reconstituite".

4. Alineatul 1 al articolului 10 va avea următorul cuprins:
"(1) Suprafața adusă în cooperativă este cea care rezultă din 

actele de proprietate, cartea funciară, cadastrul, cererile de înscriere 
în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, 
evidențele cooperativei sau în lipsa acestora, din orice alte probe, 
inclusiv declarații de martori". (...)

5. Alineatul 5 al articolului 10 se abrogă.
6. Alineatele 4-10 ale articolului 11 se abrogă.
7. Alineatul 3 al articolului 14 va avea următorul cuprins:
"(3) De prevederile alin. 2 beneficiază și persoanele deținătoare ale 

titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul1', "Mihai Viteazul cu 
Spadă" și moștenitorii lor, care au optat și li s-a atribuit la data 
împroprietăririi teren arabil cu excepția celor care l-au înstrăinat."

8. Alineatul 3 al articolului 17 va avea următorul cuprins:
"(3) Terenurile neatribuite rămase la dispoziția comisiei trec în domeniul 

privat al comunei, al orașului sau municipiului, urmând a fi puse la 
dispoziția celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploatații 
agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în condițiile legii".

9. Alineatele 4, 5 și 6 ale articolului 17 se abrogă.
10. După alineatul 3 al articolului 18 se introduce un nou alineat, 

care devine alin. 4, cu următorul cuprins:
"(4) Atribuirea în folosință nu se poate face în cazurile în care în 

localitatea respectivă s-au operat reducerile prevăzute de art. 13, 
alineatul 3".

11. La articolul 21 se introduc 4 alineate, care devin alin. 3, 4, 5 și 
6 cu următorul cuprins:

"(3) Organele reprezentative ale unităților de cult, recunoscute de 
lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate 
și pentru suprafața de teren agricol care reprezintă diferența dintre 
suprafața de 5 ha, în cazul parohiilor și suprafața pe care au avut-o 
în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha, și pentru suprafața ce 
reprezintă diferența dintre suprafața de 10 ha în cazul mănăstirilor și 
schiturilor și suprafața pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai 
mult de 50 de ha.

(4) Dispozițiile art. 9 rămân aplicabile.
(5) Pentru parohiile, schiturile și mănăstirile din mediul urban, 

consiliile și organele reprezentative ale acestora pot cere recon
stituirea dreptului de proprietate în condițiile alin. 3 și 4.

(6) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurile 
agricole ce le-au aparținut în proprietate, în limita suprafețelor pe care 
le-au avut, și organele reprezentative ale altor unități de cult, astfel:

a) centru patriarhal, până la 200 ha;
b) centrele eparhiale, până la 100 ha;
c) protoeriile, până la 50 ha;
d) parohiile din mediul urban, până la 10 ha;
e) filialele din mediul rural și urban, până la 10 ha".
12. După alineatul 1 al articolului 22 se introduc 2 noi alineate, care 

devin alin. 2 și 3 cu următorul cuprins:
"(2) Suprafețele de terenuri aferente casei de locuit și anexelor 

gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora, sunt 
acelea evidențiate ca atare în actele de proprietate, cartea funciară, 
registrul agricol sau alte documente funciare, la data intrării în 
cooperativa agricolă de producție.

(3) Pentru suprafața de teren agricol atribuită de cooperativă ca 
lot de folosință, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul -Lege nr. 42/ 
1990, nu se reconstituie sau constituie dreptul de proprietate 
persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă acest teren se află în 
continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu 
excepția celor strămutați, pentru realizarea unor investiții de interes 
local sau de utilitate publică".

13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
"ART. 23 - (1) Terenurile situate în intravilanul localităților, care au 

fost atribuite de cooperative, potrivit legii, cooperatorilor sau altor 
persoane îndreptățite pentru construcția de locuințe și anexe 
gospodărești, pe care le-au edificat, rămân și se înscriu în proprie
tatea actualilor deținători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile 
preluate în orice mod de la foștii proprietari.

(2) Foștii proprietari vor fi compensați cu o suprafață de teren 
echivalentă în intravilan sau,,în lipsă, cu teren situat în extravilan în 
imediata vecinătate."

14 Alineatul 1 al articolului 24 va avea următorul cuprins:
" (1) în cazul în care cooperativa agricolă de producție a atribuit 

loturi în folosință unor cooperatori, în grădinile din intravilan ale foștilor 
proprietari, asemenea terenuri revin de drept în proprietatea dețină
torilor inițial sau moștenitorilor acestora".

15. După alineatul 2 al articolului 24 se introduce un nou alineat, cu 
următorul cuprins:

" (3) Prin investiții, în sensul alin. 2, se înțeleg lucrările destinate 
exploatării agricole a terenului".

16. Alineatul 1 al articolului 26 va avea următorul cuprins:
" (1) Punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate celor 

îndreptățiți nu poate avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren 
delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăților pe 
temeiul schiței, amplasamentului stabilit și întocmirea documentelor 
constatatoare prealabile".

17. După alineatul 1 ai articolului 26 se introduc 5 noi alineate, 
care devin alin. 2, 3, 4 și 5, cu următorul cuprins:

" (2) în toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprie
tate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor 
comisia ia act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de 
către vecini și le consemnează în documentele constatatoare.

(3) Pentru terenurile aflate în exploatarea societăților agricole de 
tip privat constituite în temeiul Legii nr. 36/1991, privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură, comisiile locale și 
județene, în termen de 12 luni vor efectua toate operațiile prevăzute 
de alin. 1 și 2 și vor elibera titlurile de proprietate.

(4) Membrii și conducerea acestor societăți agricole au obligația 
de a solicita imediat comisiilor locale să efectueze operațiile prevăzute 
la alineatul precedent, iar comisiile județene să solicite eliberarea 
titlurilor de proprietate.

(5) încălcarea prevederilor de la alineatele precedente atrage 
desființarea de drept a societăților agricole în cauză".

18. Alineatul 5 al articolului 29 se abrogă.
19. Alineatul 2 al articolului 30 va avea următorul cuprins:
" (2) Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece 

în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului".
20. Alineatul 1 al articolului 33 se abrogă.
21. Alineatul 2 al articolului 34 va avea următorul cuprins:
11 (2) Terenurile proprietate de stat administrate de institutele și 

stațiunile de cercetări științifice, agricole și silvice, destinate cercetării 
și producerii de semințe și material săditor din categorii biologice 
superioare și animalelor de rasă, precum și din administrarea 
Institutului și centrelor pentru testarea și înregistrarea soiurilor de 
plante de cultură și a raselor de animale aparțin domeniului public și 
rămân în administrarea acestora. în termen de 90 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului 
Agriculturii și Alimentației, va delimita suprafețele de teren strict 
necesare cercetării și producerii de semințe și material săditor din 
categorii biologice superioare și animalelor de rasă și cele destinate 
producției, din administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și 
producție agricolă".

22. Alineatul 5 al articolului 35 va avea următorul cuprins:
" (5) Terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții, 

aprobate potrivit legii din intravilanul localităților, aflate în administarea 
consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea 
dispozițiilor Decretului nr. 712/1966 și a altor acte normative speciale, 

se restituie foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, după caz, 
la cerere".

23. După articolul 36 se introduc trei noi articole, care devin art. 
36’, art. 362 și art. 36’, cu următorul cuprins:

"ART. 361 - (1) Persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de 
acționar în temeiul art. 36 din lege, persoanele cărora li s-au stabilit 
drepturi la institutele și stațiunile de cercetare agricole și la regiile 
autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992 privind stabilirea 
unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care dețin acțiuni în 
temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, precum și persoanele care au 
calitatea de locatori potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, pot 
cere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența de 
peste 10 ha de familie, până la limita suprafeței prevăzute la art. 3, lit 
h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, 
indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe 
localități sau de la autori diferiți, în termenul, cu procedura și în 
condițiile prevăzute la art. 9.

(2) Persoanele prevăzute la alin. 1, cărora li s-a stabilit dreptul în 
acțiuni în limita suprafeței de până la 10 ha în echivalent arabil, pot 
face cerere, în cazul în care prin aplicarea coeficientului de echivalare 
prevăzut de Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/ 
1991, suprafața de teren putea depăși, ca echivalență, 10 ha teren 
arabil, în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. 
3-9.

ART. 362 - Persoanele fizice ale căror terenuri agricole au fost 
trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949, 
precum și a oricăror alte acte normative de expropriere sau moște
nitorii acestora, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru 
suprafața de teren trecută în proprietatea statului, dar nu mai mult de 
50 ha de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează a se face în 
mai multe localități sau de la autori diferiți, în termenul, cu procedura și 
în condițiile prevăzute la art. 9.

ART. 36’ - (1) După expirarea termenului de 90 de zile, în cazurile 
prevăzute la art 361 și art. 362, primarul va întocmi situația privind 
terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevăzute și 
balanța fondului funciar pe localitate și pe fiecare societate comer
cială și institut sau stațiune de cercetare și producție agricolă ori 
regie autonomă cu profil agricol, din raza teritorială a localității.

(2) Dispozițiile art. 9 alin. 9 rămân aplicabile".
24. Alineatul 2 al articolului 39 va avea următorul cuprins:
" (2) Terenurile prevăzute la alineatul precedent se atribuie din 

domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, după c; •*
25. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
"ART: 40 - Terenurile provenite din fostele islazuri comunale 

transmise unităților de stat și care în prezent sunt folosite ca pășuni, 
fânețe și arabil vor fi restituite în proprietatea comunelor, orașelor și 
municipiilor, după caz, și în administrarea primăriilor, pentru a fi 
folosite ca pășuni comunale și pentru producerea de furaje sau 
semințe de culturi furajere. Fac excepție suprafețele ocupate cu vii, 
pomi, seminceri furajeri, heleștee, lacuri sau cele destinate pentru 
producerea de legume, fructe ori altă materie primă pentru fabricile de 
conserve, orezării și câmpuri experimentale, destinate cercetării 
agricole, ce vor fi compensate în suprafață egală cu teren de 
aceeași calitate de către societățile comerciale pe acțiuni, în termen 
de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi".

26. După alineatul 1 al articolului 40 se introduce un nou alineat, cu 
următorul cuprins:

11 (2) Nerespectarea dispozițiilor alineatului precedent duce la 
intrarea de drept în proprietatea comunelor, orașelor sau municipiului, 
după caz, a acestor terenuri".

27. Alineatul 1 al articolului 41 va avea următorul cuprins:
" (1) Persoanele fizice sau, după caz, moștenitorii acestora, ale 

căror terenuri cu vegetație forestieră, păduri, zăvoaie, tufărișuri, 
pășuni și fânețe împădurite au trecut în proprietatea statului prin 
efectul unor acte normative speciale, pot cere reconstituirea dreptului 
de proprietate și pentru diferența de peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 
ha de familie".

28. Alineatul 2 al articolului 41 va avea următorul cuprins:
" (2) Dacă pe suprafețele de teren ce urmează a fi atribuite în 

condițiile alineatului precedent se află construcții sau amenajări 
forestiere ori sunt în curs de execuție sau în fază de proiectare sau 
sunt defrișate se vor atribui alte suprafețe de teren cu respectarea 
acelorași condiții, în imediata apropiere".

29. După alineatul 2 al articolului 41 se introduce un nou alineat, 
care devine alin. 3, cu următorul cuprins:

" (3) Persoanele prevăzute la alin. 1 vor formula cererile în 
termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9, alin. 3".

30. Alineatul 4 al articolului 41 va avea următorul cuprins:
" (4) Terenurile prevăzute la art. 41,41’ și 412 vor fi gospodărite și 

exploatate în regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru pădurile 
proprietate privată se va elabora și aproba în termen de 3 luni de la 
promulgarea prezentei legi, prin grija Ministerului Apelor, Pădurilor și 
Protecției Mediului. Punerea în posesia pădurilor, zăvoaielor și altor 
terenuri cu vegetație forestieră se va face după stabilirea regimului 
silvic menționat în alineatul precedent".

31. După art. 41 se introduc art. 41’ și 412 cu următorul cuprins:
"ART. 411 - (1) Foștii composesori sau, după caz, moștenitorii 

acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor prevăzute la art. 41, pe baza actelor ce le atestă 
această calitate și în limitele suprafețelor prevăzute în acele acte.

(2) Dispozițiile alin. 1 se aplică și în cazul terenurilor exploatate în 
devălmășie, de foștii moșneni sau răzeși în cadrul obștilor nedivizate.

(3) Dispozițiile alin. 2 al art. 41 rămân aplicabile.
(4) în cazurile în care terenurile ce au aparținut composesoratelor 

și obștilor sunt situate pe raza teritorială a mai multor localități, cererea 
se face la fiecare dintre ele, pentru suprafața situată pe raza 
acestora.

(5) Persoanele prevăzute la alin. 1 vor formula cererile în termenul, 
cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9, alin. 3-9.

(Continuare în pag. 6)
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Legea nr. 169/1997
PENTRU MODIFICAREA Șl COMPLETAREA 

LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991
(urmare din pag. 5)
ART. 412 - (1) Comisiile parohiale sau organele reprezentative ale 

schiturilor și mănăstirilor, precum și ale instituțiilor, pot cere restituirea 
erenurilor cu vegetație forestieră, pădurile, zăvoaiele, tufărișurile, 
ânețele și pășunile împădurite care le-au aparținut în proprietate, în 
imita suprafețelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 
30 ha, indiferent dacă sunt situate pe raza mai multor localități.

(2) Cererile împreună cu actele doveditoare de proprietate se fac 
n termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9, alin. 3-9.

(3) Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor pot cere 
•estituirea în proprietate privată a terenurilor cu vegetație forestieră, păduri, 
zăvoaie, tufărișuri, fânețe și pășuni împădurite în baza actelor ce le atestă 
această calitate, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9, alin. 3-9.

(4) Dispozițiile art. 41, alin. 2 rămân aplicabile."
32. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
” ART. 42 - Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și 

foștii cetățeni români care și-au redobândit cetățenia română, 
indiferent dacă și-au stabilit sau nu domiciliul în țară, pot face cerere 
de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafețele de 
terenuri agricole sau terenuri cu destinație forestieră, prevăzute la art. 
41, care le-au aparținut în proprietate, dar numai până la limita 
prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea 
reformei agrare, de familie, pentru terenurile agricole și nu mai mult de 
30 ha de familie, pentru terenurile cu destinație forestieră; în termenul, 
cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9, alin. 3-9".

33. Alineatul 3 al articolului 43 va avea următorul cuprins:
" (3) Organul împuternicit să constate situațiile prevăzute la alin. 2 

este prefectul, care prin ordin atestă pierderea dreptului de proprie
tate și trecerea acestuia, după caz, în proprietatea privată a comunei, 
orașului sau a municipiului în a căror rază teritorială este situat 
terenul".

34. După Capitolul III se introduce Capitolul 1111, având următorul 
cuprins:

Capitolul III1
Dispoziții procedurale
ART. 441 - Comisia județeană este competentă să soluționeze 

contestațiile și să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de 
comisiile locale.

ART. 442 - (1) în sensul prezentei legi, comisia locală este auto
ritate publică cu activitate administrativă, iar comisia județeană este 
autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicțională.

(2) Comisia județeană și cea locală au în limitele competenței lor și 
prin derogare de la dispozițiile Codului de procedură civilă, calitate 
procesuală pasivă și, când este cazul, activă, fiind reprezentate legal 
prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat convențional, 
de către^unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.

A' 43 - (1) Hotărârea comisiei județene asupra contestațiilor 
pers Jor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenului, conform dispozițiilor cuprinse în 
Capitolul II din lege și cele asupra măsurilor stabilite de comisiile 
locale, se comunică celor interesați prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire.

(2) împotriva hotărârii comisiei județene se poate face plângere la 
judecătoria în a cărei circumscripție este situat terenul, în termen de 
30 de zile de la comunicare.

ART. 44’ - (1) Dispozițiile ari. 443 alin. 1 se aplică și în cazul în care 
plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau a oricărui 
act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea 
terehului sau propunerile de atribuire a terenului, în condițiile 
prevăzute în Capitolul III al legii.

(2) Dispozițiile alin. 2 ale art. 443 rămân aplicabile.
ART. 445 - (1) Pot face obiectul plângerii modificarea sau anularea 

propriei hotărâri de către comisie.
(2) Dispozițiile alin. 1 se aplică și în cazul în care comisia județeană 

a emis, după încheierea procedurii de definitivare a activității sale, 
acte administrative contrare propriei hotărâri, dispozițiile alin. 2 al art. 
443 rămânând aplicabile.

ART. 446 - Plângerea prevăzută la art. 443 poate fi îndreptată și 
împotriva măsurilor de punere în aplicare a art. 36 din lege, cu privire 
la stabilirea dreptului de a primi acțiuni în unitățile agricole de stat, 
reorganizate în societăți comerciale conform Legii nr. 15/1990, 
dispozițiile alin. 2 ale ari. 443 rămânând aplicabile.

ART. 447 - Plângerea formulată potrivit art. 443 - 446 suspendă 
executarea.

ART. 448 - Instanța soluționează cauza potrivit regulilor prevăzute 
în Codul de procedură civilă și în Legea de organizare judecă
torească. Pe baza hotărârii judecătorești definitive, comisia județeană, 
care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, înlocui sau desființa.

ART. 449 - Sentința civilă pronunțată de instanță prevăzută la ari. 
44“ este supusă căilor de atac prevăzute în Codul de procedură civilă, 
cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

ART. 4410 - Terții care au fost vătămați în drepturile lor prin ho
tărârea comisiei județene sau prin ordinul prefectului ori în alt mod, 
prin acte administrative prealabile ordinului, cum este cazul propune
rilor primarului, și care nu aveau interes de a se adresa acestor 
organe, având deja un titlu de proprietate privată asupra terenului ori 
li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit legii, nu pot folosi decât 
calea acțiunilor de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, în 
special revendicarea, și nu procedura prevăzută în acest capitol.

ART. 4411 - Dispoziția art. 4410 se aplică și în cazul încălcării 
dreptului de proprietate publică sau privată al statului ori, după caz, al 
unităților administrativ-teritoriale.

ART. 4412 - Persoanelor prevăzute în ari. 44’° și art. 4411 nu le sunt 
opozabile hotărârile date de comisiile județene.

ART. 4413 - în toate cazurile în care legea prevede nulitatea unor 
operațiuni sau acte juridice, litigiul se judecă potrivit dreptului comun, și 
nu conform procedurii speciale prevăzute în prezentul capitol.

ART. 44” - (1) în cazul în care comisia locală refuză înmânarea 
titlului de proprietate emis de comisia județeană sau punerea efectivă 
în posesie, persoana nemulțumită poate face plângere la instanța în 
circumscripția căreia este situat terenul.

(2) Dacă instanța admite plângerea, primarul va fi obligat să 
execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, 
punerea efectivă în posesie, sub sancțiunea condamnării la daune 
cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanță.

(3) Dispozițiile alin. 2 al ari. 443 se aplică în mod corespunzător.
ART. 44’5 - Litigiile în curs se vor judeca în continuare de către 

instanțele sesizate, indiferent de faza procesuală în care se află, 

potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizării, ținând însă 
seama când este cazul și de dispozițiile prezentei legi.

35. Alineatul 2 al articolului 54 va avea următorul cuprins:
"(2) Persoanele care nu dau curs somației și nu execută obligațiile 

în termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sancțio
nate, anual, cu plata unei sume de la 50.000 la 100.000 lei/ha, în raport 
cu categoria de folosință a terenului".

36. Alineatul 2 al articolului 55 va avea următorul cuprins:
"(2) Cei care nu dau curs somației pierd dreptul de folosință 

asupra terenului la sfârșitul anului în curs".
37. După alineatul 1 al articolului 57 se introduce un nou alineat, 

care devine alin. 2, cu următorul cuprins:
"(2) Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosință a 

terenurilor agricole pe care le dețin în proprietate sunt obligate să 
comunice, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceas
tă operațiune, modificarea intervenită Oficiului județean sau al 
municipiului București de cadastru agricol și organizarea teritoriului 
agricol, care are obligația să le înregistreze".

38. Alineatul 2 al articolului 57 devine alineatul 3 și va avea 
următorul cuprins:

"(3) Schimbarea categoriei de folosință silvică, păduri, răchitării, 
culturi de arbuști, deținute de persoane juridice, se aprobă de 
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului".

39. Alineatul 2 al articolului 61 va avea următorul cuprins:
"(2) Grupele de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare se 

stabilesc de Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Apelor, 
Pădurilor și Protecției Mediului, la propunerile ce au la bază situațiile 
înaintate de comune, orașe, municipii".

40 Alineatul 3 al articolului 61 va avea următorul cuprins:
"(3) Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de o comisie 

de specialiști al cărei regulament de organizare și funcționare se 
aprobă de Ministerul Agriculturii și Alimentației și de Ministerul Apelor, 
Pădurilor și Protecției Mediului".

41. Alineatul 2 al articolului 62 va avea următorul cuprins:
"(2) Includerea de către primărie a unui anumit teren în categoria 

menționată la alin. 1 se poate face cu acordul proprietarului. Dacă 
proprietarul nu este de acord, primăria face propuneri motivate 
prefecturii, care va decide".

42. După alineatul 2 al articolului 62 se introduc două noi alineate, 
care devin alin. 3 și 4, cu următorul cuprins:

"(3) Dacă prefectul decide includerea terenului prevăzut la alin. 2 
în perimetrul de ameliorare, consiliul local este obligat să-i atribuie, în 
folosință, titularului terenului în cauză o suprafață de teren corespun
zătoare, pe toată durata realizării lucrărilor de ameliorare.

(4) în cazul în care statul nu dispune în localitatea respectivă de un 
alt teren asemănător pentru rezolvarea situației de la alin. 1, iar 
proprietarul nu este de acord să primească un alt teren la distanță 
mai mare, se va aplica procedura de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică, prevăzută de Legea nr. 33/1994".
. 43. Alineatul 1 al articolului 67 va avea următorul cuprins:

"(1) Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea și executa
rea lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare și 
punere în valoare a terenurilor degradate și poluate, cuprinse în 
perimetru se asigură, în funcție de specificul lucrărilor, de Ministerul 
Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor și 
Protecției Mediului și cu alte ministere interesate, din fondul de 
ameliorare și prin alocațiile bugetare".

44. Alineatul 3 al articolului 67 va avea următorul cuprins:
"(3) în cazul în care se constată că anumite suprafețe au fost 

scoase din producția agricolă sau silvică prin degradare sau poluare 
a solului, datorită faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice, 
proprietarii, primăria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea 
de către cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrările de refacere 
și ameliorare a solului".

45. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
"ART. 68 - Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, 

Pădurilor și Protecției Mediului, împreună cu Academia de Științe 
Agricole și Silvice vor lua măsuri pentru dezvoltarea sistemului 
național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare cu privire 
la starea calității solurilor agricole și silvice pe baza unui sistem 
informațional, cu asigurarea de bănci de date, la nivelul țării și județului, 
și vor propune măsurile necesare pentru protecția și ameliorarea 
terenurilor în scopul menținerii și creșterii capacității de producție".

46. Articolul 69 va avea următorul cuprins:
"ART. 69 - Folosirea temporară sau definitivă a unor terenuri 

agricole și silvice în alte scopuri decât producția agricolă și silvică se 
face numai în condițiile prevăzute de prezenta lege".

47. Alineatul 2 al articolului 70 va avea următorul cuprins:
"(2) Prin excepție, unele construcții care, prin natura lor, pot genera 

efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate în extravilan. în 
acest caz, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice 
de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate privind 
protecția mediului înconjurător. De asemenea, fac excepție construc
țiile care, prin natura lor, nu se pot amplasa în intravilan, precum și 
adăposturile pentru animale".

48. După alineatul 2 al articolului 71 se introduce un nou alineat, 
care devine alin. 3, cu următorul cuprins:

"(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole 
din extravilan, de clasa I și a ll-a de calitate, pe cele amenajate cu 
lucrări de îmbunătățiri funciare, precum și cele plantate cu vii și livezi, 
prin extinderea intravilanului localităților, se face la propunerea 
consiliilor locale, prin hotărâre de Guvern și cu avizul Ministerului 
Agriculturii și Alimentației".

49. Alineatul 3 al articolului 71 va avea următorul cuprins:
"(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol și silvic a terenurilor 

situate în extravilanul localităților se face cu plata, de către persoanele 
fizice sau juridice solicitante, a taxelor prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 
2. Din aceste taxe se constituie "Fondul de ameliorare a Fondului 
Funciar", aflat la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației și, 
respectiv, a Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului".

50. După alineatul 3 al articolului 71 se introduce un nou alineat, 
care devine alin. 5, cu următorul cuprins:

"(5) Dispozițiile alin. 4 se aplică și în cazul terenurilor agricole care 
au fost trecute, potrivit legii, în intravilanul localității în vederea 
realizării construcțiilor de orice fel".

51. După alineatul 4 al articolului 71 se introduce un nou alineat, 
care devine alin. 6, cu următorul cuprins:

"(6) De asemenea se exceptează de la plata taxelor prevăzute la 

alin. 3 perimetrele agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în 
curs de reconstrucție".

52. Alineatul 1 al articolului 72 va avea următorul cuprins:
"(1) Pentru scoaterea temporară a terenurilor din producția 

agricolă și silvică, titularul aprobării este obligat să depună o garanție 
în bani egală cu taxa prevăzută pentru scoaterea definitivă a 
terenurilor din circuitul agricol sau silvic, într-un cont special al 
"Fondului de ameliorare a Fondului Funciar".

53. După alineatul 1 al art. 72 se introduce un nou alineat, care 
devine alin. 2, cu următorul cuprins:

"(2) Pentru taxele prevăzute la art. 71 alin. 3 și art. 72 alin. 1, 
depuse în "Fondul de ameliorare a Fondului Funciar" se primește o 
dobândă la zi din partea băncii ce-l depozitează".

54. Alineatul 2 al articolului 72 devine alin. 3, cu următorul cuprins:
"(2) După îndeplinirea obligațiilor prevăzute cu privire la redarea 

terenurilor, la confirmarea organelor județene agricole sau silvice și a 
proprietarului terenului, titularul va primi garanția depusă și dobânda 
bancară".

55. După alineatul 1 al articolului 75 se introduce un nou alineat, 
care devine alin. 2, cu următorul cuprins:

"(2) Refuzul nejustificat al deținătorului terenului de a-și da acordul 
prevăzut la alin. 1 va putea fi cenzurat de instanța de judecată, 
hotărârea acesteia înlocuind consimțământul celui în cauză".

56. Alineatul 1 al articolului 80 va avea următorul cuprins:
"(1) Titularii lucrărilor de investiții sau de producție care dețin 

terenuri pe care nu le mai folosesc în procesul de producție, cum sunt 
cele rămase în urma excavării de materii prime - cărbune, caolin, argilă, 
pietriș, - de la sondele abandonate și altele asemenea sunt obligați să ia 
măsurile necesare de amenajare și nivelare, dându-le o folosință 
agricolă, iar dacă aceasta nu este posibil, o folosință piscicolă sau 
silvică, în termen de 2 ani de la încheierea procesului de producție".

57. Alineatul 3 al articolului 80 va avea următorul cuprins:
"(3) Execuția acestor lucrări se face de unități specializate ale 

Ministerului Agriculturii și Alimentației și ale Ministerului Apelor, Pădurilor și 
Protecției Mediului din fondurile prevăzute de beneficiar, în condițiile legii".

58. Alineatul 2 al articolului 81 va avea următorul cuprins:
"(2) Aprobarea ocupării terenurilor în astfel de cazuri se dă de 

Oficiul de cadastru și organizarea teritoriului agricol, județean sau al 
minicipiului București, după caz, indiferent de mărimea suprafeței 
necesare, pe baza acordului deținătorilor și cu plata despăgubirilor 
convenite".

59. Articolul 87 va avea următorul cuprins:
"ART: 87 - (1) Ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de 

orice fel, înființarea sau mutarea semnelor de hotar și a reperelor de 
marcare, fără aprobarea primită în condițiile legii, sau refuzul de a 
elibera terenul astfel ocupat fără drept, constituie infracțiune și se 
pedepsește cu închisoare de la 1-5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. 1 se săvârșește prin violență, 
amenințări, ori de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa 
este închisoare de la 2-7 ani".

60. După articolul 87 se introduc două noi articole, art. 87’ și art. 
872, cu următorul cuprins:

"ART. 871 - Fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al 
comisie locale sau județene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/ 
'91 de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate 
sau eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptățite 
constituie abuz în serviciu și se pedepsește cu închisoare de la 1-5 ani.

ART. 872 - Încălcarea prevederilor art. 9 alin. 5 și art. V din lege, prin 
declararea unor suprafețe de teren mai mici decât suprafețele pe 
care le dețin sau nedeclararea unor suprafețe de teren deținute 
efectiv, constituie infracțiune de fals în declarații și se pedepsește 
potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal".

61. Articolul 89 va avea următorul cuprins:
"ART. 89 - Contravențiile prevăzute la art. 88 se sancționează 

astfel:
a) Cele de la lit. a) - c), cu amendă de la 500.000 la 1.000.000 lei;
b) Cele de la lit. d) - h), cu amendă de la 1.000.000 la 2.000.000 lei".
62. Articolul 90 va avea următorul cuprins:
"ART. 90 - Sancțiunile se pot aplica și persoanelor juridice, după 

cum urmează:
a) Cele de la art. 88 lit a) - c), cu amendă de la 5.000.000 la 

10.000.000;
b) Cele de la lit d) - h), cu amendă de la 10.000.000 la 20.000.000 lei".
63. Articolul 91 va avea următorul cuprins:
"ART. 91 - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 

se fac de către specialiști împuterniciți în acest scop de Ministerul 
Agriculturii și Alimentației și, după caz, de Ministerul Apelor, Pădurilor 
și Protecției Mediului, de împuterniciții prefectului și specialiști 
împuterniciți de directorul general al Direcției Generale pentru 
Agricultură și Alimentație sau, după caz, de inspectorul șef al 
inspectoratului silvic județean, precum și de către primar.

(2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea 
pagubelor de către cei vinovați și, după caz, restabilirea situației 
anterioare".

64. Alineatele 1 și 2 ale articolului 93 vor avea următorul cuprins:
"(1) Comisiile comunale, orășenești și municipale, constituite potrivit 

prevederilor art. 11, vor efectua lucrările și operațiunile stabilite de 
lege din competența lor, indiferent dacă se reconstituie sau constituie 
dreptul de proprietate sau se restituie terenuri prin ordinul prefectului, 
înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor județene sau prefectului, 
în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv ordinului 
prefectului.

(2) Comisiile prevăzute la alin. 1 vor efectua operațiunile de 
punere în posesie întocmind, în acest scop, procese verbale pe care 
le vor înainta comisiilor județene".

65. Articolul 97 alineatele 1 și 2, articolul 98 și articolul 99 se 
abrogă.

ART. II - Dispozițiile modificatoare sau de completare ori de 
abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere în nici un fel titlurilor și 
altor acte de proprietate, eliberate cu respectarea prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 la data întocmirii lor.

ART. III - (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispozițiilor 
legislației civile aplicabile la data încheierii actului juridic, următoaele 
acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprie
tate în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptățite, potrivit 
legii, la astfel de reconstituiri sau de constituiri;

b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile 
agricole aflate în domeniul public sau privat al statului ori în domeniul 
public al comunelor, orașelor sau municipiilor;

c) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate 
în intravilanul localităților pe terenurile revendicate de foștii proprietari, 
cu excepția celor atribuite conform art. 23 din lege;

(Continuare în pag. 7)
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Legea nr. 169/1997
PENTRU MODIFICAREA Șl COMPLETAREA 

LEGII FONDULUI FUNCIAR NR. 18/1991
(urmare din pag. 6)
d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile 

igricole constituite ca izlaz comunal;
e) actele de constituire a dreptului de proprietate în condițiile art. 

ÎO, în localitățile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege;
f) actele de constituire a dreptului de proprietate în condițiile art. 20 

n cazul în care în localitatea respectivă nu s-a constituit dreptul de 
jroprietate persoanelor îndreptățite de lege;

g) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta efectuate cu 
ncălcarea condițiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin 
aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;

h) actele de vânzare-cumpărare privind construcțiile afectate unei 
atilizări sociale sau culturale - case de locuit, creșe, grădinișe, cantine, 
:ămine culturale, sedii și alte asemenea - ce-au aparținut coope- 
ativelor agricole de producție cu încălcarea dispozițiilor imperative 
^revăzute la art. 28 alin, ultim din lege.

(2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, procuror și alte 
□ersoane care justifică un interes legitim, iar soluționarea cererilor este 
de competența instanțelor judecătorești de drept comun care au 
plenitudine de jurisdicție.

(3) în situația în care pe terenurile care au făcut obiectul unor acte 
juridice constatate nule potrivit alin. 1 s-au edificat construcții de orice 
fel, sunt aplicabile dispozițiile art. 494 din Codul civil.

ART. IV - (1) Persoanele care nu au depus cereri în termenul 
prevăzut de Leaea fondului funciar nr. 18/1991 pentru reconstituirea

dreptului de proprietate ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la 
care nu au primit nici un răspuns se pot adresa cu o nouă cerere 
comisiilor comunale, orășenești sau municipale în termen de 90 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Prevederile alin. 1 nu sunt aplicabile persoanelor care, potrivit 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocație să solicite și, 
respectiv, să li se reconstituie dreptul de proprietate.

ART. V - (1) Persoanele fizice și persoanele juridice cărora li s-a 
reconstituit sau constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor 
agricole potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și persoanele 
juridice care au în patrimoniu sau în administrare terenuri agricole ori 
dețin în orice mod asemenea terenuri au obligația de a da, la secretarul 
consiliului local, o declarație în care vor menționa suprafața de teren 
agricol atribuită sau, respectiv, deținută efectiv, în una sau mai multe 
localități, iar pentru persoanele fizice și de la mai mulți autori.

(2) Persoanele fizice vor face declarația pe proprie răspundere, iar 
persoanele juridice prin reprezentanții tor.

ART. VI - Prin lege specială, după întocmirea balanței fondului funciar, 
se va reglementa atribuirea în folosință sau, după caz, în proprietate de 
terenuri agricole din domeniul privat al statului, familiilor tinere, 
specialiștilor din mediul rural, veteranilor de război cărora nu li s-au atribuit 
terenuri potrivit Legii nr. 44/1994, precum și personalului didactic, în 
condițiile Legii nr. 128/97 privind aprobarea Statutului personalului didactic.

ART. VII - Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991 se 
modifică potrivit anexei la prezenta lege.

ART. VIII - Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 37, din 20 februarie 1991, cu 
modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege se va 
republica, dându-se capitolelor și articolelor o nouă numerotare.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în 
ședința din 30 iunie 1997, cu respectarea prevederilor articolului 74 
alineatul (1) din Constituția României.

ANEXĂ
TAXA procentuală datorată pentru scoaterea 
definitivă din circuitul agricol a terenurilor 

aflate în extravilan

Taxa procentuală 
ce se aplică 
la prețul de vânzare

Clasa terenului agricol

1 2 3 4 5
400 350 300 250 200

NOTĂ:
Procentul se aplică la valoarea terenului declarată ca preț 
de părțile din contractul de înstrăinare.

in situația când terenul nu a făcut obiectul vânzării- 
cumpărării și acesta este proprietatea investitorului sau 
provine prin concesionare, donație, asociere, taxa se 
calculează la valoarea de circulație a terenului din zona 
respectivă.

ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră,
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA FEBRUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITAT! ! REÎNNOITI-VĂ ABONAMENTUL LA

9 9

"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele 
oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, 
în numerar și prin virament.

puBucrrffi
mi

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

RSENȚIItE DE POBUCnWTE
"CUVÂNTUL LIBERH

Pentru a economisi timp și bani puteți pu
blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând la agențiile publicitare 
din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str.
1 Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - ia chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim“; - ia 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont“);

* HUNEDOARA, pe Bulevardul 
Dacia (tei.716926);

* BRAD, strada Republicii (tei. | 
650968), ia sediulS.C.”MERCUR“;

* ORĂȘTIE, ia chioșcul de lângă ma
gazinul “Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în 
spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

\____________________ ;______________________ /

CONCURS CU 
PREMII AL 

DIRIGINȚILOR Șl
FACTORILOR 

POȘTALI
Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai mulți 

dintre cititorii săi și pentru că abonamentul este calea 
cea mai sigură și mai ușoară în acest sens, S.C. Casa 
de presă și editură “Cuvântul liber” S.A. Deva 
împreună cu Oficiile Teritoriale de Poștă Deva, Hune
doara și Petroșani organizează un CONCURS CU 
PREMII AL DIRIGINȚILOR DE OFICII POȘTALE Șl AL 
FACTORILOR POȘTALI în perioada lunilor ianuarie - 
februarie - martie 1998

Principalul criteriu al concursului este
■ NUMĂRUL DE ABONAMENTE CONTRACTATE 

LUNAR, ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL LOCUITORILOR 
DIN FIECARE ORAȘ SAU COMUNA Șl DE DISPERSIA 
LOR ÎN TERITORIU.

La încheierea concursului va fi întocmit un clasa
ment, separat pentru diriginți și factori și separat 
pentru zonele urbană și rurală.

Vor fi acordate următoarele premii:
Locul I: 250.000 de lei;
Locul al ll-lea: 150.000 de lei;
Locul âl lll-lea: 100.000 de lei.
Vor mai fi acordate un număr de 5 mențiuni de câte 

50.000 de lei fiecare.
Le dorim mult succes în activitate tuturor diriginților 

de oficii poștale și factorilor poștali din județul nostru 
și cât mai multe abonamente la ziarul “Cuvântul liber”!

De la 1 ianuarie 1998, costul abonamentului la ziarul 
nostru este de 8000 de lei/lună plus taxele poștale.

............. ............ — - - —>

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

♦ Vând casă. Simeria, str.G. 
Coșbuc, nr. 25 (9966)

• Vând sau închiriez vilă 
mobilată, disponibilă imediat. 
Deva tel.054 625386 (9965)

• Vând apartament 3 came
re, încălzire metan, Hunedoara- 
OM, bdul 1848 nr.10, ap.6 , tel 
054/712387 (9215)

• Vând camion Raba , 10 
tone, fabricație 1990, preț' 
convenabil. Orăștie, 247113. 
(9285)

• Vând Skoda Favorit, an 
fabricație 1990, avariată, înscri
să în circulație. Relații tel. 
242304, Orăștie. (9286)’

• Vând utilaje pentru con
fecții încălțăminte, mașini cu
sut, prese freze și materiale. 
Tel. 069/213107 (9949)

• Vând abricht cu circular, 
stare fdarte bună, 220/380 V. 
Tel. 211840, după ora 18 (9969)

• Vând URALYT U, granulat. 
Tel. 211504 (9965)

• Vând congelator (ladă 
frigorifică). Tel. 212871 (9974)

• Cumpăr mașină sifon, 
preferabil import. Tel. 232512 
(9735)

• Vând video recorder JVC, 
nou, preț convenabil.Simeria, 
str.Caragiale,bl.2,sc.B,ap.8 
(9734)

• Vând urgent societate 
comercială, SRL, multicar. 
Relații suplimentare tel. 227470 
(9988)

• Spray contra ejaculării
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace.01/6376273, 092/ 
342628 (OP).________________

• Vindem încălțăminte u- 
zată, italiană, en gros. Tel. 
718115. Informații zilnic orele 
8-19. (9218)

• Caut de închiriat aparta
ment 2 camere, în Deva, cen
tral, mobilat, cu telefon, 092/ 
716125, între orele 8-16. (0606)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm paznici. Tel. 
230577 (9980)______________

• SC Full Serv SRL Deva 
angajează: distribuitor pompe 
carburanți, barman, șofer dis
tribuitor produse alimentare. 
Tel. 262262 (9986)

DIVERSE

• Primăria Vețel organizează 
în data de 20 ianuarie 1998, ora 
10 licitație publică privind vân
zarea unui beci. (9973)

• Familia Budac mulțumeș- 
te tuturor rudelor, prietenilor, 
colegilor și vecinilor care au 
fost alături de ea, în data de 1 
ianuarie 1998 la despărțirea 
dureroasă de cel care a fost

dr. TĂIMASE BUDAC

soț, tată, bunic blând și iubitor. 
Odihnească-se în pace! (9976)

• Soțul Herbei Gheorghe, 
rudele anunță cu durere înce
tarea din viață, după o lungă 
și grea suferință, a dragei lui 
soții

VERGILIA HERBEI 
(STĂNILÂ)

de 68 ani. Sicriul este depus 
la Casa Mortuară Deva, str. 
Eminescu. înmormântarea 
are loc în 7 ianuarie 1998, 
ora 13. Dumnezeu s-o ierte. 
(9989)

PIERDERI

• Pierdut certificat acționar, 
înscris la S.C.Casial Deva, pe 
numele Crăciun Avram. îl de
clar nul.(0381)

• Pierdut certificat acționar 
pe numele Crăciun Viorel, 
înscris la S.C. UUMR Criscior.îl 
declar nul. (0382)

• Cu nemărginită durere 
soția Marița, fiul loan, fiica 
Anuța, nora Irina, nepoții Oana, 
Virgil și Cristinel anunță decesul 
celui care a fost

VIDA ARMIE
de 76 ani, din Sarmizegetusa. 
înmormântarea azi,6 ianuarie 
1998, ora 14, în comuna Sarmi
zegetusa. Dumnezeu să-l odih
nească! (9808)
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Nu de puține ori ne-au 
impresionat imaginile ce 
însoțesc singurătatea și 
suferința celor pentru care 
anii vieții au devenit mai 
degrabă o povară, făcându-i 
neputincioși și dependenți de 
ajutorul ori de mi ia altora. Un 
sentiment asemănător ne-a 
încercat atunci când am 
pătruns în casa Iuiianei iiie, 
din satul Păuiiș ( comuna 
Șoimuș), împreună cu unui 
din reprezentanții autorității 
locale ■ di. viceprimar Dorei 
Logojan. De ce cu 
viceprimarui comunei?... 
Fiindcă, spune dumnealui, 
“Primăria face demersuri de 
un an de ziie pentru a 
schimba, într-un fei, situația 
acestei femei de 83 de ani. 
Date fiind condițiile în care 
trăiește (o cameră insalubră, 
cu un pat, o sobă și... apace

picură nestingherită prin 
tavan ■ n.n.), precum și 
propunerile vecinilor, am 
hotărât să o ajutăm în 
vederea internării intr-un azii 
de bătrâni".

iuiiana iiie nu are copii și 
singurul venit îi reprezintă 
ajutorul social ( respectiv 
114.648 iei) acordat de 
Consiliul local Șoimuș. in 
schimb nu departe de casa 
ei locuiește unui dintre nepoți, 
care, din când în când, îi mai 
duce căte-un lemn de foc. Cât 
despre mâncare, aceasta 
este oferită mai mult de 
vecini. “Vine ia noi, stă în fața 
porții și plânge că îi este 
foame”, (ioachim Nojogan). 
“Duce o viață cruntă, nepotul 
nu-i dă nici un sprijin... Tră
iește din ce-i dăm noi, mai 
mult se chinuie. Ar fi mai bine 
s-oducăiaazii".(Simion Tamșa)

Fapt pe caie să se 
realizeze, Primăria obținând 
recent, cu ajutorul 
Inspectoratului Teritorial 
pentru Handicapați, apro
barea internării sate în 
Cămlnul-spital de bătrâni de 
ia Brănișca. Numai că, în 
momentul când bătrâna 
trebuia dusă ia Deva pentru 
efectuarea analizelor medi
cale (respectiv în 30 
decembrie ’97) Nicoiae 
Bode, nepotul acesteia, s-a 
opus cu înverșunare. Ame- 
nințăndu-i pe viceprimar, i-a 
determinat să se întoarcă din 
drum și s-o /ase pe iuiiana iiie 
acasă.

Ulterior, Floarea Bode, 
nepoata acesteia, a afirmat 
în prezența presei că “eu nu 
am nimic împotriva internării 
ei ia Casa dă bătrâni", 
nerecunoscând incidentul

provocat de soțul ei. A mai 
afirmat totuși că, din mo
ment ce nu-i rămâne nimic, 
nu are nici un interes s-o 
întrețină pe mătușa ei 
(situația casei nu este încă 
lămurită, lullana iiie 
deținând 2,39 ha pământ 
împreună cu ceie 2 surori 
aie ei).

Până ia urmă, bene
ficiind și de prezența presei, 
primul pas a fost făcut, în 
prezent fiind așteptate 
rezultatele analizelor 
medicale, fn ce măsură 
dorința Primăriei, a 
vecinilor și, nu în ultimul 
rând, a Iuiianei iiie se va 
împlini, rămâne de văzut.

Au consemnat 
Georgeta BÎRLA 
Andre! NISTOR

Autogările
râte fcui SsTifiit: 'st ^cum^" 

sunt ^administrate?
Metaforic vorbind, dacă 

gările sunt socotite porți de 
intrare - și evident, ieșire din 
localitățile în special rurale, 
atunci autogările pot fi numite 
surori mai mici ale acestora, 
adică portițe. Să mai precizăm, 
tot aici, că din pricina creșterii 
aproape explozive a numărului 
de autoturisme particulare, acti
vitatea transportului interurban 
de călători a scăzut, dar asta nu 
diminuează însemnătatea 
autogărilor. Trecând recent prin 
mai multe'astfel de unități am 
consemnat ce am constatat 
vizitându-le.

autobuzele" Corvintrans". De 
altfel, transportul în comun 
între Deva - Hunedoara este 
asigurat și de particulari care 
iau cu 500 de lei mai puțin pe o 
cursă și circulă în regim de 
expres. Și aici în sala de 
așteptare e plăcut, cald. Nu 
știm însă de ce a dispărut 
chioșcul de difuzare a presei 
ce se afla în apropiere și de ce 
s-au închis o fostă plăcintărie și 
un restaurant cu autoservire - 
nu din pricina autogării, ci din 
cine știe ce motive.

Despre obligațiunile 
CEC

Dl ec. Dănuț Ciocoiu, 
director adjunct al Su
cursalei Hunedoara - Deva 
a CEC, ne-a făcut cunoscut 
faptul că începând cu data 
de 1 ianuarie 1998 nu se 
mai organizează trageri la 
sorți lunare pentru obliga
țiunile CEC cu câștiguri - 
serie veche (în valoare de 
200, 100, 50 și 25 de lei). 
La unitățile CEC se achită 
oricând contravaloarea 
acestor obligațiuni care sunt 
prezentate la ghișee, pre
cum și eventualele câștiguri 
aferente acestora, revenind 
de la tragerile anterioare 
datei de 1 ianuarie a.c.

De precizat că răscum
părarea de la depunători a 
obligațiunilor serie veche 
care nu au ieșit câștigătoare 
la tragerile la sorți lunare se 
face la valoarea nominală 
plus dobânda cuvenită de la 
data de 1 ianuarie 1998 
până la data răscumpărării. 
Nivelul dobânzii ce se acor
dă este cel practicat la 
obligațiunile CEC cu 
câștiguri - serie nouă. (N.T.)

Pe aici nu se trece I
Șoferi, vreți să încercați 

rezistența mașinilor dum
neavoastră?! Circulați cu 
“încredere" pe strada 
Minerului. Vreți să vedeți 
cum arată un circuit auto 
off - road? Ei bine, strada 
Minerului este întruchipa
rea perfectă. Aici este unul 
dintre locurile cele mai 
potrivite din oraș pentru a 
da, la propriu, “în gropi". 
Un mecanic auto cu iniția
tivă ar face bani buni dacă 
și-ar deschide aici un ate
lier, întrucât clienți ar fi des
tui. Pe de altă parte, situația 
e destul de veche și se pare 
va mai trece mult până când 
cineva o să fie interesat să 
asfalteze și această stradă. 
Până atunci, sfătuiți-vă 
prietenii să nu circule pe 
strada respectivă. Este zonă 
calamitată. (A.N.)

FLASH
F
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■ “CORATRANS” la 
înălțime

Autogara Devei a fost întot
deauna cochetă, curată, 
primitoare. A rămas așa și după 
ce a fost preluată de "Cora- 
trans”. Ghișeele ce eliberează 
bilete sunt mai puține - doar unul 
în mod permanent, trei când soli
citarea crește - dar se elibe
rează tichete și în autobuzele ce 
aparțin " Coratrans” lucru firesc 
întrucât fiecare societate își are 
pălăria ei. în sala de așteptare 
este cald, funcționează o unitate 
ce desface dulciuri, răcoritoare - 
alcool nu, ceea ce este foarte 
bine. Autobuzele, am constatat 
stând mai multă vreme în 
autogară - trag la peron la timp 
și pleacă la ora înscrisă în 
graficul afișat atât în sala de 
așteptare, cât și pe peron. N-ar fi 
rău, sugerăm, să se asigure și o 
oarecare muzică și să se anunțe 
prin radioamplificare sosirea și 
plecarea autobuzelor.

■ La Hunedoara 
se întâmplă ceva

Autogara municipiului de pe 
Cerna este solicitată în special 
între orele 7-10 și 14-16. în rest, 
e cam liniște , în sensul că sunt 
clienți puțini. Funcționează un 
singur ghișeu de bilete și nici nu 
este nevoie de mai multe căci se 
eliberează bilete numai pentru

PROTECȚIA FITOSANITARĂ A POMILOR IN PERIOADA
REPAUSULUI VEGETATIV

I Autogara cui? A 
nimănui, parcă

Pentru a descrie modul 
cum arată autogara din Brad 
sunt puține lucruri de spus și o 
să le consemnăm deși știm că 
se va supăra iarăși condu
cerea "Crișbus": • caloriferele 
nu funcționează așa că în 
incintă e o atmosferă de 
congelator; • peronul este plin 
de gropi; • sala de așteptare ■ 
este închisă; • mizeria și murdă
ria sunt prezente peste tot.

■ Două orfeline
Autogările din Orăștie și 

Călan seamănă, în privința mo
dului cum sunt îngrijite și 
administrate - așa de mult între 
ele de parcă ar fi gemene. 
Orfane, mai bine zis. In ambele 
în sălile de așteptare este mai 
frig ca afară, iar la dispoziția 
călătorilor stau doar câteva 
bănci șchioape. Peroanele 
arată ca după un bombar
dament. La ghișee - câte unul la 
fiecare - servirea este înceată 
și nu prea amabilă. în autogara 
din Orăștie un om ne 
spunea:”Este un grafic de 
circulație a autobuzelor, dar nu 
se respectă. Șoferii pleacă din 
stație când vor". încheiem 
aceste rânduri menționând că 
autogara din Călan nu știm cui 
aparține, cea din Orăștie ține de 
"Orăștietrans".

Traian BONDOR

IR ÎNCHIDEREA

După cum bine se știe, 
pomii fructiferi sunt atacați de 
un număr mare de dăunători 
și agenți patogeni ca: omizile 
defoliatoare, molii de frunze, 
păduchi țestoși, păduchi 
lânoși, păduchele de San Jose, 
puricele melifer, păianjeni, 
afide, rapăn, făinare, ciuruirea 
frunzelor, putregaiul fructelor 
și altele. Pe lângă cele men
ționate în anul trecut, s-a 
semnalat pentru prima dată în 
județ una din cele mai grave 
boli ale pomilor fructiferi - focul 
bacterian produs de Erwinia 
amylovora.

Dăunătorii iernează, de 
regulă, sub formă de ou, larvă, 
pupă sau adult pe scoarța 
pomilor, ramurilor, în crăpăturile 
scoarței și chiar în cuiburi 
mătăsoase atârnate de 
ramuri. Agenții patogeni 

.iernează prin formele de 
rezistență în scoarța ramurilor, 
în frunzele și fructele căzute 
sau rămase în pomi. Focul 
bacterian se transmite de la 
un an la altul în ramurile sau în 
pomii atacați. Specific acestei 
boli este faptul că vârful 
lăstarilor atacați are aspect 
încovoiat, de cârje, iar frunzele 

jămân prinse pe lăstari și în

timpul iernii. Sub scoarță 
lemnul atacat are culoare 
brun-roșcată și este bine 
delimitat de țesutul sănătos, 
care este de culoare alb- 
gălbuie. S-a constatat că 
pomii puternic atacați s-au 
uscat încă din vară.

în ultimii ani, lichenul 
galben (Xanthoria pa rietina) 
a infestat un număr mare de 
pomi, care, deși este numai 
saprofit, cu timpul provoacă 
sufocarea ramurilor :și apoi 
uscarea lor.

Ținând cont de re zerva 
biologică ridicată a bo/ilor și 
dăunătorilor sunt absolut 
necesare măsuri de 
combatere mecanice și 
chimice în perioada 
repausului vegetativ. Aces
tea, pe lângă faptul că disstrug 
o mare parte din boli și 
dăunători, protejează in
sectele folositoare (ento- 
mofagii) care sunt retrase în 
perioada de iarnă.

Dintre măsurile de 
combatere mecanică se 
recomandă tăierea și dis
trugerea prin ardere a 
cuiburilor de omizi, a ramuri lor 
uscate cu rezervă de 
dăunători, de fructe și frunze

uscate, răzuirea scoarței 
pomilor pentru înlăturarea 
lichenilor, mușchilor, a dăună
torilor din crăpăturile scoarței. 
Săpatul în jurul pomilor, pe 
proiecția coroanei, distruge 
formele de iernare a unor 
dăunători ca musca cireșelor și 
vișinelor, strică galeriile de 
rozătoare. Adunarea și arderea 
resturilor vegetale (frunze, 
fructe putrezite, rămurele 
uscate) contribuie la reducerea 
sursei de infecție în cazul unor 
boli ca rapănul, făinarea, 
putrezirea fructelor, ciuruirea 
frunzelor.

Pentru prevenirea extinderii 
focului bacterian al pomilor, este 
absolut necesară tăierea 
lăstarilor, ramurilor cca 20-40 cm 
sub zona atacată, iar pomii 
uscați încă din vară vor fi scoși 
și arși pe loc, nu depozitați. 
Tăierea și arderea pomilor, 
ramurilor atacate este cea mai- 
eficientă măsură de prevenire 
a extinderii.

Foarte important pentru a 
asigura sănătatea livezilor este 
să fie luate măsuri în vederea 
protecției acestora în perioada 
repausului vegetativ, prin 
tratamente fitosanitare. Măsurile 
chimice de combatere constau

i în aplicarea de tratamente cu 
i unul din produsele: Carbetox- 
• 1 la sută, US 1 -1,5 la sută, 
. Oleocarbetox - 3 la sută sau 
> Oleoecalux-1,5lasută.
■ La speciile de semințoase
■ (măr, păr, gutui) se vor aplica 
i două tratamente la interval de
■ 30-40 zile iar la sâmburoase 
i (prun, cireș, vișin, cais, piersic)

unul singur.
i Tratamentele se execută 
i de la căderea frunzelor și până
■ la dezmugurit, pe vreme uscată, 

fără vânt, la temperaturi de
i peste 6 grade Celsius.

în conformitate cu Ordinul 
I 27/1995 al Ministerului 
, Agriculturii și Alimentației 
i livrarea pesticidelor pentru 
! tratamentele de iarnă se face 
i gratuit prin centrele de protecție 
: a plantelor din județ, la toți 

deținătorii de pomi, indiferent de 
tipul de proprietate. Firește că 

I prin aplicarea acestor trata- 
'■ mente se asigură o punere mai 
! bună în valoare a potențialului 

productiv al livezilor.
[ Biolog lullana MA RIAN 

Inspectoratul județean 
! Hunedoara pentru
, protecția plantelor și 

carantină fitosanitară
Deva J
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AJUTOR GERMAN
I 
I
I 
IPENTRU CRUCEA

ROȘIE ROMÂNĂ '
Din Germania au sosit importante | 

ajutoare pentru reconstrucția clădirii în ■ 
care va funcționa nou! sediu ai Crucii • 
Roșii din Hațeg. Ajutoare au fost aduse I 

| pentru cei 160 de copii care iau masa ia | 
I — '
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I

cantina socială, ca și pentru copiii afiați | 
în căminul “La Violette”.Ajutoarele • 
constau în mobilier pentru sediul Crucii | 
Roșii din Hațeg, iar pentru copii - în i 
îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și! 
dulciuri. Bunurile, atât de necesare, I 
vădind generozitate și multă omenie, au | 
fost aduse prin grija Crucii Roșii din Bad ■ 
Sackingen, a diui Fred Theien personal. ' 
Un ajutor similar a fost acordat pentru I 
Crucea Roșie din Orăștie.

Beneficiarii ajutorului mulțumesc și ■ 
pe această caie Crucii Roșii din Bad1 
Sackingen, diui Fred Theien pentru | 
sprijinul material acordat, ceea ce face I 
ca filiala hațegană să-și poată îndeplini în . 
bune condițiuni misiunea sa umanitară, ■ 
intrând, totodată, în circuitul internațional | 
de Cruce Roșie.

Minei BODE AJ
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