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Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00
Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa

Gazeta
Rom=neasc\

CALL YOUR

COUNTRY

VORBEŞTI CU ŢARA TA
LA DOAR 20 EUROCENT/MIN.

NOUA

Per sapere

Info pe wind.it

Nr. 16, An VI  18 - 24 aprilie 2008  gazeta@stranieriinitalia.it  s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia  pre] 1,20 €

Noua procedur\ pentru demisie
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Forumul ambasadei

Rom=nii
au votat [i
pentru
Parlament

Sorin Cehan
Asocia]iile rom=ne[ti din
Italia sunt invitate la Milano,
pentru a lua parte la Forumul
asocia]iilor, o ini]iativ\, afl\m din
comunicatul de pe site-ul
ambasadei, chiar a primului ministru a Rom=niei, care nu poate
dormi de grija rom=nilor din
Italia. Am mai aflat [i c\ se va
`ncerca formarea unei structuri
care s\ cuprind\ toate asocia]iile
rom=ne[ti, sub `n]eleapta `ndrumare a consulatului de la Roma,
`n spe]\ a domnului George
Bologan, a[a-zis responsabil cu
trebile comunit\]ii rom=ne[ti.
Pe scurt, ambasada vrea s\-[i
subordoneze mi[carea asociativ\
rom=neasc\ din Italia, care, bun\,
rea, a[a cum e, cel pu]in era independent\. Pentru a da con]inut
acestei ini]iative, consulatul a dat
ordine unor oameni fideli s\ constituie c=t mai multe asocia]ii,
care au ap\rut ca ciupercile dup\
ploaie. Sunt antama]i deja [i [efii
pe regiuni ai noii structuri de partid [i de stat. Un sfat c\tre asocia]iile serioase: nu v\ duce]i!
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Debutul rom=nilor `n politica
italian\, `n calitate de electori
activi [i pasivi, s-a f\cut cu scandal. De[i au avut drept de vot doar
la administrative, unii au primit
buletine de vot pentru Parlamentul
italian, au votat [i au introdus votul
`n urne. Mai mul]i politicieni au
cerut anularea scrutinului!

Camelia
R\diu, pag.
12
expert\
`n credite
pentru
rom=ni

Cioroianu a plecat
de la Externe
pag. 25
Ministrul [i-a dat
demisia `n urma scandalului legat de moartea
unui rom=n `n Polonia.

Adrian pag.
10
Grigor:
“Rasism
financiar
contra
rom=nilor”

Pa[tele aduce
noi scumpiri
pag. 29
Pre]urile au crescut
aproape la toate produsele, iar din iunie se vor
scumpi [i gazele.

Steaua este liderul
Ligii I

pag. 39
Cu 5 etape `nainte de
sf=r[itul campionatului,
echipa din Ghencea
este pe primul loc.
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PENTRU O VIAğĂ

Aﬂă totul despre
drepturile tale

LINIûTITą

166.105.612

ÎN ITALIA

de luni pânĄ vineri,
de la 10.00 la 19.00
costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclusĄ

