
* Şi UDMR şi PCM - cele două formaţiuni politice ale
maghiarilor din România - au candidaţi pentru preşedinţia
Consiliului Judeţean Sălaj

Cotidian de informaţie, opinie şi publicitate
Nr. 78 (2.749) Miercuri, 23 aprilie 2008 www.magazinsalajean.ro 12 pagini - 90 bani

General PRO INVEST vinde APARTAMENTE NOI
• 1 cameră - de la 41 mp, preţ de la 37.000 Euro
• 2 camere - de la 68 mp, preţ de la 58.000 Euro
• 3 camere - de la 100 mp, preţ de la 79.500 Euro
Apartamentele se predau +nisate complet “LACHEIE”

Imobilul este situat în Zalău, str. C. Coposu 120 D
(lângă LUKOIL)

Tel. 0730 563116

Telefon:
611364
616807

0360 101155

Printr-o hotătâre a Consiliului de Administraţie luată săptămâna trecută, profesorii au hotărât, în unanimitate,
să permită elevilor să fumeze într-un loc special amenajat, situat în curtea instituţiei de învăţământ.
Hotărârea încalcă flagrant Regulamentul Şcolar în vigoare.
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Liber la fumat pentru
elevii de liceu!
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“Meciul” pentru şefia
Consiliului Judeţean se joacă

Comunicat de presă
Organizaţia Judeţeană a PSD Sălaj organizează

astăzi, 23 aprilie 2008, lansarea candidaţilor social-
democraţi pentru primăriile şi consiliile locale din
judeţ, precum şi pentru preşedenţia Consiliului
Judeţean Sălaj.

La manifestarea de astăzi, care va avea loc la Sala
Sporturilor din Zalău, la orele 16.00, va fi prezent
preşedintele Consiliului Naţional al PSD, domnul
Adrian Năstase.

Biroul de presă al PSD Sălaj

Propunere legislativă pentru
produsele tradiţionale

Directorii celor patru instituţii
agricole din Sălaj, respectiv Direcţia
Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor (DSVSA),
Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală (DADR), Oficiul
pentru Ameliorarea şi Reproducţia
Animalelor (OARZ) şi Oficiul
Judeţean pentru Consultanţă
Agricolă (OJCA), au elaborat o notă
comună prin care cer Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
promovarea unui act normativ prin
care procesarea produselor
tradiţionale să fie reglementată
separat de celelalte produse
convenţionale. Propunerea vine
deoarece, în mare parte, societăţile
procesatoare de lapte şi carne din

judeţ fabrică şi produse tradiţionale,
dar posibilităţile de valorificare a
respectivelor produse sunt, conform
legislaţiei actuale, limitate la nivel
local (judeţean). „Prin acestă limitare,
procesatorii nu sunt interesaţi în a
produce în cantităţi mai mari, fapt ce
duce la reducerea activităţilor de
achiziţionare şi producţie de materii
prime”, se arată în respectiva notă
„Considerăm că, prin îngrădirea
achiziţionării de materii prime doar
de pe piaţa locală, se pierde însăşi
tradiţionalitatea acestor produse, cu
proprietăţi specifice pentru fiecare în
parte. Este vorba de o situaţie
constată la nivel naţional, cunoscută
la minister, dar fără rezolvare
deocamdată”, a conchis Ioan Bujiţă.

La nivelul judeţului Sălaj sunt, la
ora actuală, şase producători de
produse tradiţionale atestate, cum ar
fi: „Brânza Meseş”, „Caşul în
saramură Almaş”, „Brânza telemea
Bodia”, sau „clisa afumată”. De
asemenea, există 14 unităţi de
procesare a laptelui şi 10 de
procesare a cărnii.

Responsabilii instituţiilor agricole
din Sălaj au mai cerut ministerului de
profil ca, pentru produsele
tradiţionale din carne de porc,
producătorii să poată funcţiona şi ca
„puncte de tăiere”, pentru a putea
achiziţiona animale şi din fermele
gospodăreşti de tip familial,
neautorizate ca ferme comerciale.

Sebastian OLARU


