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Sorin Cehan 

~n noaptea de 12 mai, la spita-
lul “Vito Fazzi” din Lecce a murit
un de]inut rom=n de 38 de ani,
dup\ 50 de zile de greva foamei.
Virgil Cristian Pop avea antece-
dente penale atât în România, cât
[i în Italia. Executa o pedeapsa cu
`nchisoarea, cu începere de la 23
februarie 2000, cu termen de eli-
berare 12 septembrie 2018, pentru
un concurs de infrac]iuni: furt,
tâlh\rie, evaziune fiscal\, în[el\ -
ciune, fals [i uz de fals, violare de
domiciliu, incendiere. A[a spune
un comunicat al Ministerului
rom=n de Externe, care a reu[it s\
ob]in\, dup\ moartea omului,
c=teva date din dosar. 

Nu pl=ngem de mila infractori-
lor, dar `n astfel de cazuri cineva
trebuia s\ se intereseze de cazul
lui. 18 ani `nchisoare este o
pedeaps\ extrem de aspr\ pentru
faptele enumerate. 

(continu\ la pag. 8)
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Nu suntem urma[ii Romei

R\zboi total `ntre Br`nz\ [i Badea
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Mort dup\
50 de zile de
greva foamei

Un de]inut rom=n de 38 de ani, Virgil Cristian Pop, originar
din Bucure[ti, a murit `n spital la Lecce (Puglia), dup\ 50 de
zile de greva foamei. Rom=nul isp\[ea o pedeaps\ definitiv\
pentru mai multe infrac]iuni minore, fiind condamnat la 18 ani.
Ministrul rom=n de Externe, Andrei Marga, a cerut explica]ii
de la mini[trii italieni de Externe [i Justi]ie. Virgil Pop era de]inut la Lecce

Ministrul Educa]iei
a demisionat

Gestul lui Ioan Mang sur-
vine `n urma nenum\ratelor
acuza]ii de plagiat care au
ap\rut de c=nd a preluat por-
tofoliul Educa]iei.

Gimnastele, aur 
la Europene

Echipa de gimnastic\
feminin\ a `ncheiat partici-
parea la Europenele de la
Bruxelles cu 6 medalii, 
dintre care patru de aur.
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Rom=nia produce
medici pentru export

Producem cei mai mul]i
medici speciali[ti, `ns\
majoritatea prefer\ s\ emi-
greze din cauza salariilor
foarte mici din ]ar\.
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