
NOI T
ARIFE

CALL YOUR COUNTRY

INFO LA WIND.IT

SUNA ÎN ROMÂNIA
CU 5 CENTI PE MINUT

Nr. 11, An XI � 22 - 28 martie 2013 � gazeta@stranieriinitalia.it � s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia � pre] 1,20 €

În fiecare zi știri, anchete și informaţii utile
pentru toţi românii din Italia. www.gazetaromaneasca.com

conecteaza-te la comunitate
Reg. Trib. Roma nr. 118/2003 del 17.03.2003 g Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA

NOI TARIFE

CALL YOUR COUNTRY

INFO LA WIND.IT

SUNA ÎN ROMÂNIA
CU 5 CENTI PE MINUT

www.gazetaromaneasca.com

Sindicalist
la Montalto
di Castro

Are dou\
hoteluri 
la Roma

Papa imigrant

Florentina Ni]escu, disp\rut\ din Parma
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Speran]a Boldrini Alarm\: copil otr\vit, b\rbat
`mpu[cat `n cap, ma[in\ ars\ 

Val de
atentate
`n Sicilia

Rom=ni `n pericolAndi R\diu

S=mb\t\ 16 martie a avut loc
un eveniment peste care, cu sigu-
ran]\, mul]i dintre rom=nii din
Italia au trecut f\r\ s\-i dea o prea
mare importan]\. Este vorba
despre alegerea deputatului SEL
(Sinistra Ecologia e Libertà),
Laura Boldrini, `n func]ia de
pre[edinte al Camerei Deputa]ilor. 

Este o alegere care va favoriza
extraordinar de mult, `n mod po -
zi tiv, viitoarele ini]iative legislati-
ve legate de emigran]ii din Italia.

~n urm\ cu c=teva s\pt\m=ni
am avut onoarea s\ o cunosc per-
sonal pe Laura Boldrini [i am fost
deosebit de marcat de acea
`nt=lnire. Ea a fost cea care mi-a
solicitat `nt=lnirea, motivele invo-
cate fiind o mai bun\ informare
despre comunitatea rom=neasc\
din Italia. 

Cuno[tea numele [i activitatea
noastr\, pentru c\ jurnali[tii de la
Stranieri in Italia (...)

(continu\ la pag. 11)
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Adrian N\stase, 
`n libertate

Dup\ 300 de zile petrecute
dup\ gratii, judec\torii au
aprobat eliberarea condi]ionat\
a fostului premier condamnat
`n dosarul “Trofeul calit\]ii”.

Oltchim, `n semifinalele
Champions League

Oltchim s-a calificat `n
semifinalele Champions
League pentru a patra oar\ `n
ultimii [ase ani [i ]inte[te
c=[tigarea marelui trofeu.
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Produsele rom=ne[ti,
`n aten]ia Europei

Mai multe scandaluri ali-
mentare risc\ s\ arunce `n
faliment produc\torii rom=ni.
}ara noastr\ este victima unui
r\zboi comercial european.
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