CALL YOUR
COUNTRY SUPER

Salut,
ce faci?

2

CU WIND ROMÂNIA E MAI APROAPE.

50

,

EURO PE
SĂPTĂMÂNĂ

www.gazetaromaneasca.com
Nr. 19, An XII  16 - 22 mai 2014  gazeta@stranieriinitalia.it  săptămânal al românilor din Italia  preţ 1,20 €

«După ce-l votezi, devine lup»
 Votăm candidaţi
români sau italieni?

Vot pentru
“ai noștri”
Sorin Cehan
Cetăţenii europeni votează
între 22 şi 25 mai pentru alegerea membrilor Parlamentului European. În prezent
circa 14 milioane de cetăţeni
comunitari locuiesc în altă
ţară europeană decât cea de
origine şi toţi dintre aceştia
care au drept de vot îi pot vota
fie pe candidaţii din ţările de
origine, fie pe cei din ţările
gazdă. Este şi cazul românilor, cel mai numeros grup de
emigranţi comunitari în interiorul UE.
Aparent, dilema este aceea
între a-i vota pe “ai noştri” sau
pe “ai lor”. (continuă la pag. 10)
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«Vom
salva pag.7
Terni»

Ori facem copii, ori
importăm muncitori
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România are probleme
legate de îmbătrânirea
populaţiei, având ca opţiuni
creşterea natalităţii sau
importul de forţă de muncă.

 Sondajul nostru:
42%, au ales varianta "Nu merg la vot",
circa 31% au afirmat
că ar vota candidaţi
români, iar 27%
candidaţii străini.

Protestul pag.
15
românilor
la Mestrino

“Luați credite, criza s-a
terminat în România”
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Ministrul pentru Buget,
Liviu Voinea, îi încurajează
pe români să acceseze
împrumuturi de la bănci
pentru consum și investiții.

Băsescu: O votez pe
Udrea la Cotroceni
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“Categoric, da, dacă ar candida la prezidenţiale, aş pune
votul meu în urnă pentru
Elena Udrea”, a spus categoric
preşedintele Traian Băsescu.
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întrebări?
tasta 2 din menù
număr verde de pe telefon fix
număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil

Linea Amica Immigrazione
răspunde…
Serviciul Linea Amica este complet gratuit.
lineaamicapa

formular online
“Întreb un expert”

www.lineaamica.gov.it

