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Plagiat la
ministerul
Educaţiei

Fotograf
la nunţile
lumii

De ce nu? Sugestiile comunităţii pentru Renzi

Italienii, latifundiarii
României

Investitorii italieni con tro -
lează în România ferme ce
exploatează terenuri agricole
cu o suprafaţă cumulată de
circa 220.000 de hectare.

1,45 milioane de 
salariaţi “la negru”

România are cele mai
mari contribuții sociale din
regiune plătite pentru sala-
rii. Acest fapt a dus la o
explozie a muncii la negru.
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Tinerii români, 
de profesie șomeri

În România, peste 23% din
cei cu vârsta până în 25 de ani
nu au un loc de muncă. Cei
mai mulți șomeri tineri
provin din județul Prahova.
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USL s-a rupt

Valoarea unui italian: 342.000 de euro
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«Ar trebui să-şi ia un român consilier strict
pe problemele comunităţii noastre», «Ar trebui
să anuleze circulara ministerială care

limitează accesul la listele electorale», «Să
trimită acasă deţinuţii români», iată câteva din
sugestiile românilor pentru noul premier.

Sorin Cehan

Mulţi îl aşteaptă după colţ
pe Matteo Renzi, cu o
cărămidă pregătită. Într-o
lună, în şase cel mult, o să-şi
rupă gâtul, spun “experţii” şi
“tutologii”. Guvernul prea
tânăr, nu are experienţă de
parlamentar, nu are de unde
să ia bani, nu are majoritate
pentru a aproba reformele
drastice, nu, nu şi nu. 

După atâţia lideri cu
experienţă politică şi
instituţională, vine un tânăr
cu mâinile în buzunar, care
vorbeşte pe de rost, fără să
citească litania cu cifre şi
grafice cu care ne-au obişnuit
precedesorii săi, cu o
coerenţă care vine nu din
exerciţiul actoricesc al retori-
cii, ci din idei clare care nu au
nevoie să fie scrise pentru a
nu fi uitate. 

(continuă la pag. 16)
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Matteo, iată
ce vrem noi
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