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ROMANIA

Omul sistemului

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com

www.gazetaromaneasca.com

Sorin Cehan 

Dup\ protestele din pie]ele
Rom=niei, ̀ ncepute pe 13 ianuarie
[i `ntrerupte, temporar, din cauza
frigului, au fost sacrifica]i p=n\
acum doi oameni: ministrul de
Externe Teodor Baconschi, demis
de Emil Boc pentru c\ a catalogat
mul]imea ie[it\ `n strad\ drept
“mahalaua violent\ [i inept\ înco-
lonat\”. Al doilea sacrificat a fost
chiar exegetul textelor de pe blo-
gul lui Baconschi, Emil Boc.
Fostul premier a acceptat chiar
bucuros s\ plece. Dac\-i ordin, cu
pl\cere. 

Plecarea lui este evident legat\
de protestele oamenilor din pie]e,
care au cerut demisia premierului,
a pre[edintelui [i alegeri anticipa-
te. PDL [i Traian B\sescu au
`ncercat s\ dea mul]imii o sati-
sfac]ie. Dar `nlocuirea lui Boc cu
[eful unui serviciu secret, Mihai
R\zvan Ungureanu, este un atac
flagrant la logic\. 

(continu\ la pag 12)

Protestatarii: “Capul
lui B\sescu vrem”

Rom=nii au ie[it `n strad\
[i dup\ demisia premierului
Emil Boc, cer=nd la unison 
[i plecarea lui Traian
B\sescu din fruntea ]\rii.

Chivu, dorit de
Bayern München

Funda[ul rom=n, care are
contract cu Internazionale
Milano pân\ în var\, este
aproape de un transfer la
gruparea Bayern München.
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}ara se gole[te: 19
milioane de rom=ni

Conform recens\m=ntului
din 2011, `n Rom=nia mai
sunt 19,04 milioane locuitori,
`n timp ce acum zece ani erau
21,68 milioane de rom=ni.
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Campioni
la karate
`n familie

Iulia Dejeu,
curajul de 
a demisona
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Emil Boc a demisionat
La guvern vine [eful SIE
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Il Giornale, contra lui Mocanu
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