
RO
MA

NI
A

INFO WIND.IT

CALL YOUR COUNTRY
SUNĂ ÎN ROMÂNIA ÎNCEPÂND  

DE LA 5 CENŢI PE MINUT

Nr. 14, An X  � 13 - 19 aprilie 2012  � 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

INFO WIND.IT

CALL YOUR COUNTRY
SUNĂ ÎN ROMÂNIA ÎNCEPÂND  

DE LA 5 CENŢI PE MINUT

ROMANIA

Nu fi]i nep\s\tori

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com

www.gazetaromaneasca.com

Crina Suceveanu 

Noi, risipi]i prin lume, neui-
ta]i de cei de acas\, s\rb\torim
~nvierea lui Hristos. Vremurile
nu sunt bune nici aici, nici acolo,
[i parc\ niciunde pe p\m=nt.
Sunt pu]ine lucruri care depind
de noi s\ schimb\m lucrurile. 

Un lucru `l putem face. S\ ne
c\ut\m pacea, care se realizeaz\,
nu se a[teapt\. Suntem tulbura]i
[i r\t\ci]i [i avem nevoie cu to]ii
de lini[te, de pace, de o via]\
senin\. 

Suntem trec\tori, dar aspir\m
la ve[nicie. Suntem slabi, dar
putem primi `nt\rire. Suntem
nelini[ti]i, confuzi, dar putem
primi lini[te [i claritate. Suntem
neputincio[i adeseori, dar toate
ce ne sunt cu neputin]\, sunt cu
putin]\ la Dumnezeu. 

Am trecut prin clipe grele, am
pierdut uneori speran]a, am luat-
o de multe ori de la cap\t.

(continu\ la pag. 18)

~n biroul
Iulianei
Zahariuc

Br`nz\
cere scuze
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Rom=ni `n campanie

Teren pentru biserica din Verona
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Camelia R\diu, Dorin Briciu [i Ana Maria State, trei rom=ni care au intrat `n campanie electoral\

B\sescu, demisie
pentru Constitu]ie

Pre[edintele B\sescu este
dispus s\ renun]e la doi ani
din mandat în schimbul
revizuirii Constitu]iei.
Opozi]ia refuz\ propunerea.

Trofeul Europa
League, la Bucure[ti

Cupa Ligii Europa a
ajuns `n Rom=nia. Marea
final\ a competi]iei se va
juca pe 9 mai, pe Na]ional
Arena din Bucure[ti.
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60% dintre rom=ni
vor s\ emigreze

Dorin]a rom=nilor de a
emigra este din ce `n ce
mai mare, num\rul celor
care vor s\ p\r\seasc\ defi-
nitiv ]ara fiind `n cre[tere.
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