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NOI INTERNATIONAL
120 minute catre România.

Si în plus ai Call Your Country gratis
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Miss
Romania
in Italia

Nunta
anului la
Constan]a

Angaj\ri la consulat

Aloca]iile de [omaj `n Italia
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Cu capul `n nori David: Imaginea rom=nilor 
din Italia trebuie `mbun\t\]it\Andi R\diu

Cei care citesc zilnic [i cu
aten]ie Gazeta Rom=neasc\ au
putut observa c\ de la `nceputul
anului au existat multe ac]iuni
politice [i economice care au
vizat Diaspora. {i aici m\ refer la
introducerea unor proiecte legis -
lative referitoare la reducerea
taxelor consulare, apoi ideea
lansat\ de ministrul David, a
“repatrierii voluntare”, la
`nt=lniri ale politicienilor din
Rom=nia pe teme legate de
rom=nii din str\in\tate, introdu-
cerea unor amendamente `n noua
Constitu]ie, `nfiin]area Camerei
de Comer] a Rom=niei `n Italia.
Desigur, nu e suficient, dar au
dat m\car senza]ia c\, `n sf=r[it,
rom=nii din str\in\tate pot fi
subiect de dezbatere `n politica
rom=neasc\, nu doar ca numere
`n statisticile infrac]ionale inter-
na]ionale sau ca miliarde de euro
trimise `n ]ar\. 

(continu\ la pag. 15)
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Vrem o
imagine
corect\!
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~n ]ar\, tr\iesc 20
milioane de rom=ni

Popula]ia stabil\ a Româ -
niei este de 20.121.641 de per-
soane, în sc\dere cu 1.559.300
de persoane, potrivit rezultate-
lor recens\mântului.

Popescu [i Prunea 
vor [efia FRF

Gic\ Popescu [i Florin Pru -
nea, doi fo[ti juc\tori ai “Gene -
ra]iei de Aur”, s-au decis s\
intre `n curs\ pentru pre[edin]ia
Federa]iei Rom=ne de Fotbal.
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Politicienii, primii 
`n topul corup]iei

76% dintre rom=ni cred c\
nivelul corup]iei este cel mai
ridicat `n r=ndurile partidelor
politice. Pe locul doi se afl\
Parlamentul.
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Interviu `n exclusivitate cu ministrul diasporei


