
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. 42,  An VII 6 - 12 noiembrie 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 g 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

Sorin Cehan 

Se `mplinesc doi ani de la
crima comis\ de Mailat. Doi ani
`n care presiunile asupra
comunit\]ii rom=ne[ti din Italia n-
au `ncetat nicio clip\, mate-
rializate `n atacuri rasiste, insulte,
discrimin\ri, dar [i `n mii de
expulz\ri, `n ciuda statutului de
comunitari pe care-l avem `n
Europa. La c=teva zile dup\ ce
Prodi a legiferat expulzarea
rom=nilor, Guvernul Rom=niei a
ie[it la televizor [i a anun]at c\
rom=nii expulza]i din Italia vor fi
ap\ra]i gratuit, pe banii statului
rom=n, cu ajutorul unei firme de
avocatur\ italiene. Angajament
care i-a f\cut pe sutele de mii de
rom=ni `nfrico[a]i din Italia s\ se
simt\ la ad\post. Gazeta Ro-
m=neasc\ a ob]inut contractul
semnat de Ambasada Rom=niei
cu un cabinet de avocatur\ din
Italia, ales nu se [tie pe ce criterii. 
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~n noiembrie 2007, dup\ cazul
Mailat [i dup\ ce Italia a `nceput s\
expulzeze pe band\ rulat\ rom=ni,
Guvernul Rom=niei s-a angajat prin
contract s\ apere 10 rom=ni. Nici pe
aceia nu i-a ap\rat `ns\ nimeni, con-
tractul nefiind pus `n aplicare.
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10 pentru Rom=nia

Suspiciuni 
de fraud\ electoral\   

Patru dintre cele mai
mai importante ONG-uri
din Rom=nia `l acuz\ pe
pre[edintele B\sescu de
“prefraudarea” alegerilor.

Rapid, liderul
campionatului  

Cu un nou antrenor,
“alb-vi[inii” au urcat pe
primul loc `n clasamentul
Ligii I, la egalitate cu
CFR, Steaua [i Vaslui.
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Rom=nia a intrat 
`n carantin\       

Au fost confirmate tot
mai multe cazuri de
infectare cu grip\ porcin\.
Autorit\]ile se preg\tesc
pentru ce este mai r\u.
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