
Gazeta
Rom=neasc\N

O
U

A

CALL YOUR 
COUNTRY

VORBEŞTI CU ŢARA TA 
ÎNCEPÂND DE LA 10 EUROCENT/MIN

Info pe wind.it

Nr. 22,  An VII 5 - 11 iunie 2009  gazeta@stranieriinitalia.it s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia pre] 1,20 €

Reg. Trib. Roma nr. 118/2003 del 17.03.2003 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

Ne-au pierdut
Sorin Cehan 

Partidele rom=ne[ti nu trebuie
s\ a[tepte ziua alegerilor [i
num\rarea voturilor pentru a [ti
ce scor au `n diaspor\. Pot scrie
de pe acum `n catastifele de
aleg\tori: i-am pierdut. Cel pu]in
pe cei din Italia. 

E prima interpretare care se
poate da unor date senza]ionale,
ob]inute de Il Sole 24 Ore de la
Viminale, la care Gazeta Rom=-
neasc\ a avut acces: circa 28.000
(mai precis 27.950) de rom=ni
`nscri[i pe listele suplimentare
pentru alegerile europene. Cu
alte cuvinte, 28.000 de rom=ni
care nu vor putea vota pentru
alegerea europarlamentarilor
rom=ni.

Electorat activ pe care
politica rom=neasc\ l-a pierdut.
28.000 de oameni care au f\cut
efortul de a se `nscrie pe liste,
pentru a vota candida]i italieni. 

~nscrierea pe aceste liste se
face personal, nu exist\ `nscrieri
fictive, iar cine face efortul de a
se `nscrie, este foarte probabil c\
va [i vota. (continu\ la pag. 20)

Rom=nce
hot\r=te
s\ fac\
politic\
`n Italia

“Pedepsit” de ho]i pentru spirit civic
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Petru B=rl\deanu, 33 ani (foto
medalion), muzicant rom=n care
`[i c=[tiga p=inea la Napoli, a fost
ucis de un glon] r\t\cit, `n timpul
unei ambuscade organizate de un
clan al Camorrei contra unor ri-
vali. V\duva va primi beneficiile
acordate victimelor mafiei.

Ucis din
gre[eal\
de mafie
la Napoli

Gripa porcin\ a
ajuns `n Rom=nia 

Oficialii Ministerului
S\n\t\]ii au semnalat pre-
zen]a gripei porcine `n ]ara
noastr\, 5 persoane fiind
infectate cu acest virus.

Unirea Urziceni, 
aproape campioan\

Unirea Urziceni este 
la un pas de a c=[tiga 
titlul `n Liga I [i de a se 
califica direct `n grupele
Ligii Campionilor.
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Salarii mai mari
pentru ale[ii ]\rii

Lefurile parlamentarilor
vor ajunge la 7.800 de lei,
[eful statului va c=[tiga
9.000 de lei, iar membrii
Guvernului - 8.000 de lei.
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