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PD [i PNL, sepa-
rat la euroalegeri    

Democra]ii au decis
s\ participa pe liste pro-
prii la alegerile pentru
Parlamentul European.

Nadia, sportiva
secolului XX

Un cotidian spaniol a
desemnat-o pe românc\
drept cea mai valoroas\
sportiv\ din lume.

B\sescu [i Becali,
`n topul `ncrederii

Rom=nii continu\ s\
aib\ cea mai mare `n-
credere `n Traian B\ses-
cu [i Gigi Becali.

pag. 26 pag. 25 pag. 43

Sorin Cehan

“Este discutabil\ reprezen-
tativitatea acestor asocia]ii”, a
declarat deputatul PD Radu
Dr\gu[, afl=nd c\ mai multe
asocia]ii din Italia au protestat
contra deschiderii, `n 29 ia-
nuarie, a biroului PD la Mila-
no. Era replica cea mai la `n-
dem=n\ pe care deputatul PD
o putea da. Dar este mai
reprezentativ un politician din
Boto[ani pentru rom=nii din
Italia?

“Al politics is local”, cele-
bra fraz\ atribuit\ lui Thomas
Phillip O’Neill Jr., politician
american, fost purt\tor de
cuv=nt al Camerei Reprezen-
tan]ilor din Congresul ameri-
can, ar trebui s\ devin\ o
regul\ [i pentru politica
rom=neasc\. Orice politician
este local, cunoscut [i ales de
cei pe care vrea s\-i reprez-
inte. Reprezentan]ii Ligii
Rom=nilor din Italia sunt
mult mai cunoscu]i de rom=-
nii milanezi, prin contact
direct. Este foarte u[or s\
expediezi un protest la capi-
tolul “nereprezentativitate”. 

Politicianul “local”

Noua procedur\ de re`ntregire
Ministrul Giuliano
Amato: “Nu exist\
nici o invazie a
rom=nilor `n Italia”

Dup\ polemicile care au izbucnit `n
Italia dup\ 1 ianuarie 2007, data intr\rii
Rom=niei `n UE, c=nd mai multe ziare
au tras semnale dup\ semnale de alarm\
cu privire la o iminent\ invazie a
rom=nilor `n Italia, lucrurile `ncep s\ se
clarifice. Nu s-a constatat nicio invazie,
lucru recunoscut [i de ministrul de
Interne Amato. De aceea[i p\rere este
[i vicepre[edintele Comisiei Europene,
Franco Frattini.
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Secretarul
de stat
Daniela
Andreescu
a aflat cum
se munce[te
la Roma

Deschidere
cu c=ntec a
biroului PD
din Milano:
“Veni]i
doar s\ ne
lua]i votul”
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Ma[in\ str\in\, plata amenzilor
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Amato: “Care invazie?”Amato: “Care invazie?”


