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SOS din consulat
Sorin Cehan

Consulatul de la Roma a fost 
mereu un loc rău famat, adică 
un loc cu faimă rea. Românii 
sunt mai cârcotaşi din fire, dar 
statistic ar fi trebuit să existe şi 
oameni cu păreri bune despre 
activitatea funcţionarilor con-
sulari. În schimb, greu de găsit 
pe cineva plecând mulţumit. 
O parte din vină este a pro-
cedurilor, destul de greoaie, 
în comparaţie cu cele din Ita-
lia, de exemplu. O altă parte 
este atribuită funcţionarilor, 
percepuţi ca profitori ai unui 
sistem clientelar, ajunşi cu pile 
la post.

Am descoperit că există 
multă nemulţumire şi în inte-
rior, aşa cum rezultă din mate-
rialul publicat despre tensiuni-
le de la consulat. Funcţionarii 
se simt, la rândul lor, tracasaţi, 
de şefi, de program, de sistemn 
şi în mod inevitabil, (...)

(continuă la pag. 7)

“Dictatura” la consulat

Contra-exodul, din Italia în România

«Teroare!»
Trifan: «Nu, 
atmosferă 
colegială»
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Coordonatorul secţiei consulare de la 
Roma, acuzat de comportament dur

Poveştile repatriaţilor: «Poate era mai bine să rămânem în Italia»
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Asociaţia DACIA şi PD, scandal politic
pag. 9Se vorbeşte despre înscrieri frauduloase ale românilor în partid

Ministrul Finanţelor,  
acuzat de corupţie

Un nou caz de corupţie zgu-
duie Guvernul Ponta. Omul 
care a avut pe mână finanţele 
României, Darius Vâlcov, ar fi 
primit mită 2 milioane €.

Olanda nu ne vrea  
în spaţiul Schengen

Ambasadorul Olandei la Bu-
cureşti, Matthijs van Bonzel, a 
afirmat că parlamentul olan-
dez nu susţine, momentan, ade- 
rarea României la Schengen.

Exodul creierelor, 
boala României

Ambasadorul Franţei la Bu-
curești avertizează România: 
“Sunt aproximativ trei mili-
oane de români peste hotare. 
Sângeraţi. Pierdeţi oameni”.
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Tiberiu Trifan, premiat de ministrul Aurescu


