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CALL YOUR COUNTRY SUPER
Suni în România
cu 3 centi pe minut

CALL YOUR COUNTRY SUPER
50 minute catre toti
Minute nelimitate catre Wind
în Italia
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Show Valeriu Zgonea la Roma
Drumul
Damascului

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a
explicat ce poate face statul
român pentru diaspora: Nimic!

Andi Rădiu

 Nu vor scădea
taxele consulare

În perioada 14-16 martie a
avut loc la Lyon, Forumul
Jurnaliştilor de Limba Română
din Europa, eveniment care se
înscrie în seria manifestărilor
cuprinse în proiectul “Presa
românească din străinătate
- element de consolidare şi
promovare identitară”, iniţiat şi
organizat de Departamentul
Politici pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni.
O întâlnire care, ca majoritatea celor organizate până la acea
dată nu parea să promită foarte
mult. Timp scurt, politicieni
plictisitori şi abili în a nu da
răspunsuri concrete. Elementul
principal însă, de data asta, era
faptul că participa noul ministru
delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan Stanoevici, pus
în funcţie de câteva zile.
(continuă la pag. 14)

 Nu se va vota
prin poştă
 Nu sunt bani
pentru repatrieri

pag. 3

Ministrul diasporei, primul interviu
pag. 6

Lipovenii pag.
15
din Torino
au asociaţie

Parlamentul, adăpost
pentru corupți

pag. 21
Parlamentarii se ajută
reciproc în fața justiției.
Mai mulţi aleşi şi-au păstrat
imunitatea în urma votului
colegilor din Parlament.

Extermiști maghiari,
interziși în România

pag. 22
Patru membri ai unor
partide extremiste maghiare au primit interdicţia
de a intra pe teritoriul
României timp de un an.

Ucisă de pag.9
un italian
recidivist
Simona Halep,
locul cinci în lume

pag. 33
Românca ocupă locul 5 în
clasamentul WTA, cea mai
bună clasare a unei românce în ierarhia feminină
a tenisului mondial.
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conecteaza-te la comunitate
În ﬁecare zi știri, anchete și informaţii utile
pentru toţi românii din Italia.
www.gazetaromaneasca.com

