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Mo]iunea ini]iat\
de PD, respins\

Mo]iunea PD a pi-
cat, iar guvernul condus
de premierul T\riceanu
r\m=ne `n func]ie.

Cristiano Bergodi,
antenor la Rapid

Italianul a fost prefe-
rat de George Copos
deoarece e mult mai
ieftin decât Bölöni.
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Sorin Cehan

Asocia]ia Rom=nilor din
Italia va avea o `nt=lnire spe-
cial\ pe 27 iunie cu Papa
Benedict al XVI-lea, `n cadrul
c\reia se va aduce `n discu]ie
redeschiderea bisericii Tre
Fontane pentru rom=ni. Nici
p=n\ acum, rom=nii din Roma
nu au o explica]ie valabil\
pentru `nchiderea acestei bis-
erici. Reamintim c\ pe 28 mai
2006 a fost suspendat\ pentru
o perioad\ (dar suspendarea
s-a permanentizat) celebrarea
slujbelor religioase `n cel mai
cunoscut l\ca[ de cult `n folo-
sul ortodoc[ilor rom=ni din
Italia. Explica]iile oferite
atunci au fost cel pu]in ciu-
date, vorbindu-se de “presu-
puse acte infrac]ionale”
comise de rom=ni `n jurul bis-
ericii, `nchiderea fiind necesara
pentru a se evita “eventuale
arest\ri `n curtea sau `n
apropierea l\ca[ului de cult”. 

Care infrac]iuni? Care
arest\ri? Asocia]ia Rom=nilor
din Italia ar putea solicita
Sf=ntului P\rinte de la Vatican
un r\spuns clar.

Tre Fontane

Contractul de `nchiriere a casei

Poetul Mircea Dinescu se va
afla pe 20 iunie la Roma [i `[i
va lansa celebrul s\u vin, numit
simplu “Vinu’ lu’ Dinescu”, la
restaurantul rom=nesc Antica
Dacia. “Vinul are legatur\ cu
poezia, [i de un lucru s\ fi]i
siguri: n-o s\ fie ap\ `n vinul
poetului”, afirm\ Dinescu.
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Ucis de o grind\ pe [antier
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Mircea
Dinescu `[i
lanseaz\
vinul la
Roma

“Un poet 
nu accept\ 
ap\ `n vin”

Incidente violente
la Gay Fest 

Parada minorit\]ilor
sexuale din Rom=nia s-
a l\sat cu adev\rate
b\t\i de strad\.
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Cincizeci
de rom=ni
din ARI [i
LRI se vor
`nt=lni cu
Papa
Ratzinger

Viorica
Stoica a
deschis la
Floren]a un
restaurant
cu specific
rom=nesc
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În Italia 
prânzul 
nu e greu.

Numărul verde 800 834039
www.Accor-Services.it




