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Vadim vs
Mussolini

Alessandra Mussolini
i-a jignit pe rom=ni, iar
CV Tudor i-a r\spuns `n
stilu-i caracteristic.

Na]ionala, `nvins\
de bulgari

De[i au pierdut cu
vecinii de la sud, trico-
lorii s-au calificat la
Europenele din 2008.
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Fabio Galiani*

Pe 30 octombrie, pe valul
emo]iei [i protestelor unor
grupuri de italieni, Consiliul
de Mini[tri se gr\bea s\ apro-
be un decret lege, pentru a
l\rgi posibilitatea de expulzare
imediat\ a cet\]enilor comuni-
tari. Pe 1 noiembrie era emis
decretul, pe doi noiembrie era
deja `n vigoare. ~n aceea[i zi
erau operate primele expulz\ri
de cet\]eni rom=ni, din
Milano, unii dintre ei respons-
abili de furturi modeste.

Protestele aripii extremiste
a st=ngii, din Italia [i alte ]\ri
europene [i a unor exponen]i
institu]ionali europeni, dar [i
evident ai Guvernului rom=n,
i-au obligat pe c=]iva expo-
nen]i ai Guvernului Prodi s\
specifice c\ rom=nii sunt pri-
eteni, c\ Rom=nia este un
important partener comercial,
c\ Italia nu este o ]ar\ rasist\ [i
xenofob\ [i c\ nu to]i rom=nii
sunt criminali. 

(continu\ la pag. 19)

Modificarea decretului

{i Olanda vrea
explulz\ri

Un proiect-pilot ase-
m\n\tor m\surilor din
Italia a fost lansat recent
`n regiunea Rotterdam.
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Telefoneaza astazi˘ ˘

Actri]a Laura Vasiliu,
protagonista filmului premiat
la Cannes anul acesta, a fost
la un pas de a fi arestat\ de
carabinieri la Torino pag. 7

Rom=ni
contra
rom=ni

Actri]\ rom=nc\, agresat\ de carabinieri
Co[mar pentru 

Laura Vasiliu 
la Torino

“E[ti traficant\ 
de copii!”

Viterbo,
inscrip]ii de
amenin]are
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