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Deciziile NATO 
la Bucure[ti

Liderii lumii au
hot\r=t viitorul Alian]ei
Nord-Atlantice `n ca-
pitala Rom=niei.

Aur european
pentru gimnaste 

Echipa feminin\ de
gimnastic\ a c=[tigat la
Europeanele din Fran]a
cinci medalii.
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Vicen]iu Acostandei

În urma articolelor scrise de
pre[edintele PIR, Giancarlo
Germani, în care `[i exprima
perplexitatea fa]\ de strategia
candida]ilor români de a porni
singuri pe drumul alegerilor [i
al reprezent\rii comunit\]ii
române[ti pe l=ng\ adminis-
tra]ia local\, s-au creat destule
turbulen]e care au animat scena
a[a-zis\ politic\ a comunit\]ii
române[ti din Roma. Turbu-
len]e care au generat replici la
fel de virulente din partea celor
care, în inten]ia lor de a con-
cretiza ceva pentru concet\]enii
no[tri, s-au trezit pe ultimele
pozitii în listele electorale sau
chiar exclu[i de pe acestea, ca o
dovada a interesului partidelor
italiene pentru voturile [i nu
pentru candidatul în sine.
Interven]ia mea nu va avea
rolul de a îl scuza pe pre[edin-
tele Germani, ci pur [i simplu
de a prezenta acelea[i lucruri
v\zute într-o lumin\ divers\. 

(continu\ la pag. 4)

Candida]i solitari

Start la pomeni
electorale

Ca `n fiecare an,
ale[ii vor s\ `i c=[tige pe
cet\]eni de partea lor cu
mici, bere [i concerte.
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Berlusconi,
curtat de
Partidul
Rom=nilor

Via]a de
rom=nc\
`n Italia:
“Pl=ngeam
`n fiecare
sear\”

P\rintele
Codrea va
deschide
un centru
rom=nesc
la Verona
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TUTTOTUTTO
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Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa 
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Afl  totul despre 
drepturile tale

de luni pân  vineri, 

de la 10.00 la 19.00

costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclus
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Cu doar 8 zile `nainte de
`ncheierea campaniei electorale `n
Italia, pe 4 aprilie a avut loc la
Floren]a o `nt=lnire la nivel `nalt
`ntre lideri ai Partidului Rom=nilor
din Italia (Pir) [i cei din Popolo
della Libertà (Pdl) - partidul
fostului [i, posibil, viitor premier
al Italiei, Silvio Berlusconi. 

Minisummit
Pir - Pdl


