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WWW.WIND.IT/PORTAITUOIAMICI

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

Lyana,
scriitoare
`n Italia

Florin, 
la Italia’s
got talent

Dau Canada pe Italia!

Pre[edintele PC Italia, cavaler de Malta
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Mai sus 
de locul doi

Valeriu Vasiliu, un rom=n la
Protec]ia Civil\ din Floren]a

Destin de
voluntar

Afla]i cum a ajuns Valeriu (`n foto `n st=nga,
al\turi de colegii s\i) la Fratellanza Popolare.

Irena Cara 

Circul\ pe internet o peti]ie
pentru schimbarea numelui
Rom=niei `n Dacia. O copiez mai
jos, cuv=nt cu cuv=nt. Diacriticele
le-am ad\ugat eu, ca s\ nu existe
confuzii nedorite:

“Dorim schimbarea denumirii
]\rii din Rom=nia `n Dacia dato-
rit\ faptului c\ aceast\ denumire
este denumirea str\veche a ]\rii
din arealul Carpato-Dun\reano-
Pontic. Pentru c\ nu mai vrem s\
fim numi]i urma[ii Romei. Nu
mai vrem s\ fim confunda]i cu
Rromii [i nici cu Romul. Romanii
sunt `n Italia.”

M-am distrat copios pentru
faptul c\ rom=nii (unii rom=ni),
mai nou, se cred daci puri 100% [i
li s-a f\cut lehamite s\ fie consi-
dera]i urma[ii romanilor. Eu nu
cred c\ revolu]iile se fac pe inter-
net, dar, dac\ unul slab de `nger,
care ar vrea s\ se sinucid\ (...)

(continu\ la pag 8)
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Gigi Becali risc\ 
11 ani de `nchisoare

Acuzat c\ a `ncercat 
s\ `[i fac\ singur dreptate 
seches tr=ndu-i pe cei care i-au
furat ma[ina, Becali ar putea
ajunge 11 ani dup\ gratii.

Arena Na]ional\,
gazda EURO 2020

13 ora[e vor avea ocazia 
s\ g\zduiasc\ meciuri ale
Campionatului European din
2020, iar printre acestea s-ar
putea num\ra [i Bucure[tiul.
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“Lovitura secolului”,
jaf cu autori rom=ni

Trei români au ajuns
faimo[i `n toat\ Europa, dup\
ce au furat dintr-un muzeu
din Olanda tablouri în valoare
de 300 milioane de euro.
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