
Comisia Europeană cere Rom]niei
s[ elimine restric\iile la exportul de
energie electric[. Potrivit unui comunicat
de pres[ al Executivului comunitar, CE a
constatat  c[ România restricţionează
exportul de energie electrică printr-o
măsură incompatibilă cu articolele 35 şi
36 din TFUE, Directiva (UE) 2019/944
şi Regulamentul (UE) 2019/943 privind

piaţa internă de energie electrică,
informeaz[ Agerpres."Comisia consideră
că această măsură are un efect echivalent
unei restricţii cantitative la export în
sensul articolului 35 din TFUE şi nu poate
fi justificată în temeiul articolului 36 din
TFUE. Din aceleaşi motive, se consideră
că măsura încalcă şi sus-menţionata
Directivă privind normele comune

pentru piaţa internă de energie electrică
şi Regulamentul privind piaţa internă de
energie electrică", subliniază Executivul
comunitar. Cele dou[ articole citate
stipuleaz[ c[ statele membre nu pot
impune restric\ii de cantitate la export
sau import dec]t ̀ n condi\ii justificate de
siguran\[ public[, protec\ia s[n[\ii sau
protejarea unor bunuri de patrimoniu. 
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Manifestările s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare compusă din militari ai Batalionului de Geniu, 
ai Jandarmeriei şi ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Some;”

O păruială în toată regula a avut loc marți
seara, între două femei de etnie romă, la mall-
ul de pe Drumul Careiului din Satu Mare.
Evenimentul a avut loc la etaj, în jurul orei 21.00.
Potrivit martorilor oculari, o femeie a tras-o de
păr pe alta care stătea la o masă cu mai mulți
cunoscuți. După ce a fost împinsă, bătăușa a
luat un scaun cu care a intenționat să lovească
persoanele de la masă. Cei de la pază au
intervenit și au scos-o afară pe femeia violentă.

Bătaie între două 
femei la mall

Armata Rom]n[ a aniversat 104 ani
de la eliberarea ora;ului Satu Mare
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Editorial

D. P[curaru
       Fără îndoială, Petre Daea este cel mai sprinten
ministru nu doar din guvernul actual, ci din toate
guvernele din care a făcut parte. :i-a început
cariera de ministru în timpul guvernului Adrian
Năstase. Nu a avut timp să se facă remarcat pentru
că, pe de o parte, a deținut această funcție doar
vreo cinci luni, pe de altă parte pentru că nu avea
cum să se vadă din cauza "greilor" de la acea vreme,
Miron Mitrea, Dan Mircea Popescu, Mircea
Geoană, Mihai Tănăsescu, Rodica Stănescu,
Cristian Diaconescu, Ioan Mircea Pa;cu, Ioan
Rus, Vasile Dâncu, Răzvan eodorescu, Ilie
Sârbu, ca să nu mai vorbim de Octav Cozmâncă. 
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Cazul Daea
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Manifestările au avut loc în centru, lângă Monumentul Eroului Necunoscut

Marți, 18 aprilie, în jurul orei 13.00, în
Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul
Satu Mare, s-a prezentat, pe sensul de intrare în
ţară, conducând un automarfar, un
maramureșean în vârstă de 56 de ani. Acesta
transporta 20 de tone articole second-hand de
la o societate comercială din Germania pentru
o firmă din judeţul Suceava. Existând suspiciuni
cu privire la legalitatea acestui transport, a fost
solicitat sprijin reprezentanților Comisariatului
Județean pentru Protecția Consumatorului Satu
Mare care au stabilit că bunurile nu pot intra pe
teritoriul României întrucât nu sunt îndeplinite
condițiile legale privind operațiunile de spălare,
dezinfecție și dezinsecție. Drept urmare,
deşeurile au fost înapoiate pe teritoriul Ungariei.

TIR cu 20 de tone de 
articole second-hand 
întors la Petea

Actualitatea

Economic

Ru;ii 
au bombardat 
regiunea Odesa ;i 
ora;ul Volciansk

Cifra de afaceri 
a retailului 
alimentar 
din România 
a crescut la 108 
mld. lei în 2022

Aflat cu puţin timp în urmă în studiourile
Informaţia TV, medicul veterinar Molnar Zsolt,
preşedintele Asociaţiei Chinologice Satu Mare,
membru în Consiliul de conducere al asociaţiei
la nivel naţional, arbitru internaţional, ne-a
informat că este în pregătire la Satu Mare
expoziţia chinologică, devenită tradiţională, cu
participare internaţională.

Sâmbătă, 22 aprilie şi duminică 23 aprilie,
pe Stadionul Someşul din reşedinţa de judeţ va
avea loc expoziţia C.A.C. şi C.A.C.I.B.
Manifestarea este organizată de F.C.I. şi
A.C.H.R., în colaborare cu Asociaţia Chinologică
Satu Mare. Se scontează pe participarea a sute
de crescători de câini, din minimum 20 de rase,
alături se animalele preferate. Vor fi amenajate
10 ringuri, cu invitarea unor arbitri din mai
multe ţări ale Europei.

În 22-23 aprilie,
expoziţie chinologică 
internaţională

Profesorii și angajații în învățământ
au primit marți, de la sindicatele la care
sunt afiliați,  un document de
centralizare a acordurilor pentru
declanșarea grevei generale în data de
22 mai 2023. Documentul are antetul
tuturor federațiilor sindicale din
domeniu.

Referendum 
pentru grevă
generală 
în educație
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Ieri, la Centrul de Creație din Satu
Mare a fost comemorat poetul și
gazetarul Dorin Sălăjan (1948-2005)
de la a căruit naștere s-au împlinit 75
de ani. Gazetar redutabil, poet inspirat,
Dorin Sălăjan a fost o prezență activă
în peisajul cultural local și național.

Poetul Dorin
S[l[jan 
ar fi `mplinit
75 de ani
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Liga 2 a trecut de etapa 
a 4-a din playoff/out
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Tensiuni `n coali\ie 
pe `mp[r\irea func\iilor
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