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Din Parlament,  
la închisoare

Din 1990 până astăzi, 15 
aleşi, indiferent de culoarea 
politică, au devenit din demni-
tari simpli puşcăriaşi. Alţii au 
scăpat cu ajutorul colegilor.

Aderarea la Schengen 
mai aşteaptă

România pare să fi pierdut 
perspectivele de aderare la 
Schengen, în condiţiile în care 
unii oficiali europeni au cerut 
revizuirea Tratatului Schengen.

“Prima Casă”  
pentru diaspora

Românii care locuiesc 
în străinătate cu permis de 
şedere şi de muncă pot benefi-
cia de împrumuturi pentru o 
casă în ţară de 57.000 de euro.

Românii adevărați
Gina Bradea

Am tot văzut cum româ-
nii se sfâşie între ei, mai ceva 
că o haită de fiare sălbatice, 
înfometate! Dacă un român 
face ceva bun, în ţară sau în 
diaspora, se găsesc destule 
voci nemulţumite, care să-l 
împroaşte cu tone de dejecţii. 
Păi cum să aibă marele tupeu 
să reuşească într-un anumit 
domeniu, să demonstreze 
că este bun, deştept şi că are 
coloana vertebrală? Asta e cul-
mea tupeului! 

Un român, indiferent ce 
face, bine sau rău, imediat se 
găsesc 100 care să-i dea cu pa-
rul în cap. Dacă a reuşit şi are 
succes, imediat i se caută fel de 
fel de hibe, că doar nu este aşa 
de bun şi de deştept, sigur fură 
de undeva, da şpagă, are pile, 
se culcă nu ştiu cu cine etc... 
Iar dacă e la pământ, se vor 
găsi destui să-i dea lovitura de 
graţie!            (continuă la pag. 16)

“Cu credință am decis 
fondarea mișcării politice „Al-
leanza dei Romeni” - „Alianța 
Românilor”, fondată conform 
Art. 36 Codice Civile și Art. 18 

și 49 Costituzione Italiana. 
Dorim ca mișcarea noastră să 
fie o voce politică, care să repre-
zinte comunitatea noastră 
în viața politică italiană și 

să devină un partener real al 
politicii din Romania, pentru 
identificarea și realizarea unei 
politici eficiente și de interes 
pentru Diaspora Românească.”

Începe ofensiva 
românilor în 
politica italiană

Alianța Românilor
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Imigranții produc 123 miliarde de euro anual
pag. 6Cei 2,4 milioane de angajaţi străini produc 8,8% din PIB-ul italian

După modelul diasporei italiene din America,

Obiectiv: un consilier român în fiecare oraș
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