
Comisia Europeană ameninţă cu
acţiuni împotriva statelor care men\in
controlul la frontier[ `n interiorul
Schengen, relatează agenţia EFE.

Documentul enumeră bunele
practici, dar şi "provocările" nerezolvate,
precum şi domeniile de acţiune pe care
Bruxellesul le consideră prioritare.
Printre priorit[\i se numără "eliminarea

progresivă a controalelor pe termen
lung la frontierele interne" şi înlocuirea
lor cu "măsuri alternative de cooperare
poliţienească". 

Bruxellesul reaminteşte că
reintroducerea controalelor în interiorul
frontierelor Schengen "trebuie să fie
excepţională, limitată în timp şi o
măsură de ultimă instanţă". :ase state

membre ale UE practică în prezent astfel
de controale, respectiv Franţa, Austria,
Germania, Danemarca, Slovacia şi
Suedia, plus Norvegia şi Islanda, ţări
care nu fac parte din UE, dar sunt
membre ale spaţiului Schengen.
Comisia cere Consiliului  să permită
aderarea Bulgariei şi României la spaţiul
Schengen.
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Guvernul britanic a promis marţi să acorde
anul viitor 45.000 de vize sezoniere în
agricultură, \ara fiind confruntată cu o penurie
de mână de lucru după Brexit, în ciuda
presiunilor venite din rândul conservatorilor de
a reduce imigraţia ilegală. Sectorul agricol suferă
de pe urma creşterii costurilor, care accentuează
concurenţa produselor de import.

Marea Britanie caut[ 
45.000 de sezonieri 
`n agricultur[ 

UDMR va pierde un minister 
`n noul guvern Ciolacu
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Editorial

D. P[curaru
      Cea mai mare gre;eală a populației, a
alegătorilor, mai cu seamă a celor care se prezintă
la vot, este că îi iau în serios pe politicieni. Cu
atât mai mare este gre;eala cu cât în;i;i
politicienii nu se iau în serios. 
      Să luăm ultimul exemplu. PNL ;i PSD,
desigur ;i UDMR, au semnat un Protocol prin
care î;i iau angajamentul că î;i vor pasa funcția
de prim ministru. :i, de asemenea vor roti ;i
mini;tri. Se apropie data fixată pentru rocadă,
;i se ceartă. Nu le mai convine ce au scris în
protocol. 

:apca lui Ceau;escu ;i
epoca Ciucă-Ciolacu

PSD ;i PNL vor un guvern mai suplu ;i cu mai pu\ini secretari de stat

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare
anunță o activitate gripală sporadică în județul
nostru pentru perioada 8-14 mai 2023, fiind
înregistrat un singur caz de gripă. Cea mai
recentă sinteză a DSP Satu Mare în privința
infecțiilor respiratorii arată pentru intervalul
citat aproximativ 400 de îmbolnăviri de viroze
și pneumonii, cei mai afectați fiind copiii și
persoanele cu  vârsta peste 65 de ani. Datele au
fost centralizate pe baza raportărilor făcute de
către medicii de familie. 

”Ratele de incidență cele mai crescute pentru
IACRS s-au înregistrat la grupa de vârstă 5-14
ani, pentru pneumonii la grupa de vârstă peste
65 de ani, iar pentru gripă, la grupa de vârstă 5-
14 ani”, se arată în sinteza DSP Satu Mare.

Față de săptămâna precedentă, numărul
îmbolnăvirilor a crescut cu 20 de cazuri.

Sătmărenii scapă 
de gripă și viroze

Actualitatea

Economic

Acte de corupţie
pe scară largă, 
cercetate 
`n Ucraina

Cre;terea
dob]nzilor 
la creditele 
ipotecare
a dus la o sc[dere 
a v]nz[rilor 

Peste doar câteva zile, bucăți de istorie se
scot la licitație, în București. Printre acestea,
celebra șapcă a lui Nicolae Ceaușescu, teza de
doctorat a soției sale sau scrisorile secrete,
trimise către familie, de către mareșalul Ion
Antonescu. 

Una dintre exponatele-vedetă este o şapcă
bărbătească din bumbac, ce i-a aparţinut lui
Nicolae Ceauşescu. Preţul de pornire al
accesoriului vestimentar este de 600 de euro,
fiind însoţit de certificatul R.A.P.P.S. eliberat la
data vânzării acestuia prin licitaţiile din anii
1991-1993. Teza de doctorat în chimie a Elenei
Ceaușescu, cu temă „Polimerizarea izoprenului”
are un preţ de pornire de 300 de euro.
Documentul a stârnit de-a lungul vremii
numeroase controverse, însă istoricii au
demonstrat că soția dictatorului nu avea nici
pregătirea, nici capacitatea intelectuală de a
elabora o astfel de lucrare. 

:apca lui Ceau;escu, 
scoasă la licitație

Situația educațională a copiilor
ucraineni care frecventează cursurile în
grădinițele și școlile din județul Satu
Mare a fost prezentată luni, 15 mai 2023,
la Școala Gimnazială din comuna
Certeze. 

72 de copii 
refugia\i 
ucraineni sunt 
`nscri;i la ;coli 
;i gr[dini\e din 
jude\ul Satu Mare 
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Etap[ de raliu, 
s]mb[t[ la Carei
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Azi, profesorii sunt ̀ n grev[ de avertisment 
`ntre orele 11.00 - 13.00 `n toate ;colile

Satu Mare
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Comisia cere Consiliului s[ permit[ aderarea României la Schengen 

Viitorul premier Marcel Ciolacu are 
ca prioritate reducerea inflației

Rotativa premierilor se
apropie iar PNL și PSD fac
;edințe peste ;edințe.
Premierul Ciucă a anunțat că
î;i va da demisia vineri, 26 mai.

Actualul premier a dat de
înțeles, marți, după ședința de
partid, că UDMR va pierde
unul dintre cele trei portofolii
pe care le are în prezent dacă
se reduce numărul ministerelor
în viitorul Executiv, condus de
Marcel Ciolacu. „Este algebră
simplă”, a argumentat liderul
PNL. 

„Mandatul are două
elemente principale<
menținerea în protocolul
semnat în 2021 și decizia
discutată de mai mult timp în
partid privind reducerea
numărului de ministere și a
secretarilor de stat. Inițierea
acestei decizii a fost prin ultima
OUG. Acestea sunt elementele
principale pe care le-am
discutat și aprobat azi în
ședința Biroului Politic
Național”, a declarat Ciucă. 

Prim-ministrul a adăugat
că în total sunt acum 154 de
secretari de stat, însă numărul
acestora poate fi redus,
deoarece un minister poate
funcţiona şi cu doi-trei
secretari de stat. Kelemen Hunor consideră că protocolul 
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