
Nemulţumiţi de problemele şi
dezechilibrele grave cu care se confruntă
sectorul agroalimentar în contextul
conflictului din Ucraina, `n 23 mai,
agricultorii români vor participa la
Bruxelles, la manifestul fermierilor şi
cooperativelor organizat de Grupul de la
Vişegrad extins. Potrivit unui comunicat

al Alianţei pentru Agricultură şi
Cooperare, manifestaţia se va desfăşura
marţi, între orele 11<00 şi 13<00, în zona
Schuman, urmând să fie prezenţi 200 de
participanţi din 6 ţări (România, Polonia,
Ungaria, Cehia, Bulgaria şi Slovacia), iar
50 vor fi doar din partea României.
"Manifestul este consecinţa nemulţumirii

şi dezamăgirii profunde a fermierilor şi
cooperativelor din ţările vecine Ucrainei
în legătură cu soluţia găsită de Comisia
Europeană la problemele şi dezechilibrele
grave cu care se confruntă sectorul
agroalimentar, pe fondul distorsiunilor
de piaţă cauzate de acest conflict armat",
se arată în comunicatul Alianţei.
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În 18 mai, polițiștii din cadrul Serviciului
de Investigații Criminale Satu Mare au pus în
executare un mandat de executare a pedepsei
cu închisoarea, emis de către Tribunalul Dolj,
pe numele unui bărbat de 30 de ani, din Satu
Mare. Persoana în cauză, care are de executat o
pedeapsă de 2 ani și 4 luni de închisoare pentru
săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un
sistem informatic și alterarea integrității datelor
informatice, a fost depusă în Penitenciarul Satu
Mare.

Hacker de 30 de ani, 
prins la Satu Mare și 
dus la închisoare

UDMR Satu Mare îi cere lui Kelemen
s[ nu renun\e la Ministerul Dezvolt[rii

Editorial

D. P[curaru
      În timp ce micul grup de politicieni de la
vârfurile PNL, PSD ;i UDMR se târguiesc pe
funcțiile din guvern, viața merge înainte. Un
bărbat ;i-a cumpărat instrumente medicale, s-a
uitat pe internet ;i, asistat de soacră, ;i-a ajutat
nevasta să nască prin cezariană. Femeia a murit.
      Un băiat a fost bătut de un grup de huligani
în tramvai pe motiv că era prea bine îmbrăcat.
Băiatul bine îmbrăcat este fiu de deputat. Lucrurile
se complică în momentul în care vedem  din ce
partid făcea parte tatăl băiatului. Din AUR.
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AUR va face jocurile
după alegerile din 2024

Sătmăreanul Turos Lorand ar putea fi numit ministru al Culturii, dacă UDMR
ar dori preluarea acestui minister

Vineri, 19 mai 2023, la Inspectoratul :colar
Județean a avut loc o ședință, în sistem de
videoconferință cu directorii unităților de
învățământ din județ și fizic cu cei din
municipiul Satu Mare. Tema întâlnirii a vizat
iminența declanșării grevei generale începând
de luni, 22 mai. I:J Satu Mare a solicitat
directorilor gestionarea acestei realități astfel
încât elevii și părinții să fie la curent cu modul
în care se vor desfășura sau nu activitățile
didactice pe perioada grevei generale. 

Unitățile de învățământ vor hotărî, în funcție
de procentajul personalului didactic,
personalului didactic auxiliar şi personalului
nedidactic desfășurarea sau nu a activităților
didactice, urmând să anunțe decizia lor, în timp
util, elevilor și părinților.

Preşcolarii şi şcolarii prezenţi în unităţile de
învăţământ vor putea fi supravegheaţi doar de
către personalul care nu face grevă.

Fiecare ;coală va 
decide separat dacă 
face de luni grevă 

Actualitatea

Economic

Sătmăreni
amendați de 
DSVSA pentru că 
nu-;i anunță 
animalele noi

Populațiile 
în vârstă
afectează
ratingurile 
de credit 
ale guvernelor

La Satu Mare a avut loc Conferinţa
preoţilor din protopopiatele judeţului
Satu Mare

Episcopia
ortodoxă,
îngrijorată 
de îmbătrânirea
;i reducerea
numărului 
de enoriași
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Spitalul Jude\ean, ̀ n memoriile 
primului director - Gh. Cicorta;

Satu Mare

Program ;i oficiali 
`n fotbalul jude\ean
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Duminic[ prelu[m anun\uri
pentru ziarul de luni la sediul
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V[ mul\umim pentru `n\elegere!

Liberalii ar vrea ministerul Dezvoltării
pentru actualul premier ;i președinte
PNL, Nicolae Ciucă

      Liderii coali\iei de
guvernare nu reu;esc s[ se
`mpart[ pe ministere. PNL vrea
s[ ia de la UDMR ministerul
Dezvolt[rii, considerat cel mai
b[nos minister, iar forma\iunea
lui Kelemen Hunor a
amenin\at cu ie;irea de la
guvernare. PSD ;i PNL i-au
propus UDMR-ului dou[
ministere, Digitalizarea ;i
Cultura, ;i un post de
vicepremier. Pe surse, am aflat
că dacă UDMR ar accepta
Cultura, ar fi nominalizat
sătmăreanul Turos Lorand,
liderul senatorilor UDMR.
      Ministrul de Interne,
liberalul Lucian Bode le d[
colegilor un fel de ultimatum< 
“Dacă pe cele două ministere
care revin UDMR se agreează
o formulă unanim acceptată şi
de PSD, şi de PNL, stau la
masă”.
      Dup[ o ;edin\[ online
liderii UDMR au decis s[
continue negocierile ;i s[
r[m]n[ la guvernare. Astfel,
UDMR se re`ntoarce la masa
negocierilor, dar nu renun\[ la
Dezvoltare. “Discu\iile vor
continua, dar nu renun\[m la
Ministerul Dezvolt[rii”, a
declarat pentru Informa\ia
Zilei, liderul senatorilor
UDMR, Lorand Turos.  
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UDMR încearcă să-;i mențină bănosul
minister al Dezvoltării, condus de Cseke
Attila

Agricultorii rom]ni merg la Bruxelles s[ protesteze
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