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Parlamentul a
votat Guvern nou   

Noul cabinet este
format din PNL [i
UDMR, PD fiind
exclus de la guvernare.

Tricolorii viseaz\
la EURO 2008

Dup\ 8 ani de e[ecu-
ri, fotbali[tii na]ionalei
sper\ `n participarea la
turneul final din 2008.
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Sorin Cehan

Pe 15 aprilie, la Roma,
zeci de mii de rom=ni vor
asista la o slujb\ ortodox\ `n
limba lor. Pentru a se organi-
za aceast\ `nt=lnire, a fost
nevoie de ajungerea la un
consens `ntre comunitatea
rom=neasc\, biserica rom=n\,
autorit\]ile locale din Roma,
autorit\]ile de la Bucure[ti. 

Consesnul ob]inut este o
performan]\ `n sine, mai ales
`n aceste vremuri. Asocia]ia
Rom=nilor din Italia a dat
tonul organiz\rii. {i-a dat
acordul apoi Patriarhia
Rom=na [i Mitropolia de la
Paris, fiind desemnat de c\tre
biserica ortodox\ din Italia un
diacon, Augustin Gheorghiu,
care s\ urm\reasc\ organi-
zarea manifest\rii. Prim\ria
Romei a aprobat apoi cu
entuziasm proiectul [i a oferit
un sprijin important. 

Ministerul de Externe a
contribuit cu fonduri la orga-
nizare. Sprijinul pentru comu-
nitatea din Italia trebuie s\
continue. Proiectul din 15
aprilie este doar primul.

Primul proiect

Cartea de [edere a fost abolit\

Pe 15 aprilie, Mitropolitul
Iosif de la Paris va ]ine o slujb\
pe c=mpul de la Tor Vergata, din
Roma. Sunt a[tepta]i s\ participe
to]i rom=nii din Roma [i `mpre-
jurimi, interesa]i de recunoa[-
terea `n Italia a bisericii rom=ne.
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Mirela [i-a
deschis o 
flor\rie
la Roma: 
“M-am s\-
turat s\ fiu
menajer\”

Alessandria:
Un rom=n
candideaz\
pe listele
Lega Nord
la consiliul
local
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Declara]ia pe proprie r\spundere
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Pe 15 aprilie,
la Roma,
slujb\ pentru
zeci de mii 
de ortodoc[i
rom=ni pag. 4-5

Mitropolitul Iosif vine la RomaMitropolitul Iosif vine la Roma

Pa[te
Fericit!


