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PENTRU TINE
50% DIN ÎNCARCARILE LOR

TIMP DE 6 LUNI

ROMÂNIA

PORTA I TUOI AMICI IN WIND

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com

www.gazetaromaneasca.com

Revelion
de neuitat
`n Sicilia

“De mic\
desenam 
[i pictam”

Ocazie electoral\ ratat\

“Avem partid, c\ut\m candida]i”
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B\ie]ii de comitet

Robert R\ducescu, ini]iator proiect

40 de asocia]ii din Italia dezbat o nou\ lege

Cine face
legea `n
diaspora

Sorin Cehan 

Un grup de asocia]ii din
Italia, `n frunte cu Romania -
Lom bardia, asocia]ia lui Robert
R\ducescu, a deschis o dezbate-
re public\ despre o nou\ lege
pentru rom=nii din str\in\tate.
Modelul este legea pentru
`nfiin]area comitetelor de italieni
din str\in\tate. 

Debutul “dezbaterii publice”
a acestei legi a fost cel pu]in
nefericit: cu ocazia s\rb\toririi
lui Emi nes cu, pe 13 ianuarie,
reprezentan]ii asocia]iilor au
discutat [i despre noua lege a
comitetelor diasporei. 

Nu e nimic poetic `n `nfiin -
]area acestor comitete. Dup\ ce
ani de zile am asistat la tot felul
de tentative de desemnare sau
autodesemnare a “reprezen tan -
]ilor diasporei”, acum ar fi
nevoie de o lege, sus]inut\ de
senatorul Viorel Riceard Badea
[i deputatul Eugen Tomac, (...)

(continu\ la pag. 16)
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Cristian Diaconescu,
preziden]iabilul PDL

Cristian Diaconescu, actua-
lul consilier al pre[edintelui
Traian B\sescu, ar putea fi
numele propus de PDL pentru
Palatul Cotroceni.

Steaua - Ajax, prima
confruntare pe 2013

Cele dou\ man[e din
[aisprezecimile Europa League
se vor disputa pe 14 [i 21
februarie. Returul se va juca la
Bucure[ti.
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Rom=nia, datoare 
51 miliarde de euro

Fiecare rom=n este dator cu
2.500 de euro, `ntruc=t datoria
public\ se ridic\ la 51 mili -
arde de euro, a declarat pre-
mierul Victor Ponta.
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