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La m\tur\,
dup\ dou\
facult\]i 

Giulia,
asistent de
shopping

Plata la ore

Roma, 1.015 rom=ni `nscri[i la vot
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Bomboane 
la consulat

Trei copii rom=ni din Agrigento
au fost otr\vi]i cu bomboane

Otr\vi]i
`n Sicilia 

Mama copiilor, Monica Tache, lucreaz\ `mpreun\ cu
so]ul ei de cinci ani `n Sicilia, `n agricultur\. ~n urm\ cu
10 luni [i-au adus cei trei copii, de la Podu Iloaie, Ia[i.
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Sorin Cehan

E bine s\ r\spunzi la telefon,
uneori te poate ajuta s\ evi]i peri-
colele. Dac\ personalul de la con-
sulatul din Catania ar fi g\sit azi
pe clan]a u[ii o pung\ cu bomboa-
ne de ciocolat\, cu trei portocale [i
o sticl\ de vin, poate ar fi luat-o
drept un cadou, [i ar fi pus-o la
b\taie la masa de pr=nz. Tot se
pl=ng func]ionarii c\ sunt prost
pl\ti]i `n str\in\tate...

Deci, dac\ se `nt=mpla a[a
ceva, s-ar putea s\ fi murit otr\vi]i
`n chinuri. E bine s\ r\spunzi la
telefon, pentru a afla c\ un necu-
noscut circul\ prin Sicilia [i las\ la
u[a familiilor de rom=ni plase cu
alimente otr\vite.

Trei copii rom=ni din Naro
(Agrigento) au ajuns pe 8 martie
la spital pentru c\ a m=ncat bom-
boane de ciocolat\ “de o cunos -
cut\ marc\”, a[a cum se spunea `n
primele materiale de pres\. 

(continu\ la pag. 4)
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Tensiuni f\r\ 
precedent `n USL

Uniunea Social Liberal\ 
nu mai are via]\ lung\.
Acceptarea de c\tre PNL a
trasei[tilor politici nu este
v\zut\ cu ochi buni de PSD.

Mircea Lucescu 
se desparte de {ahtior

Antrenorul rom=n, `n v=rst\
de 67 de ani, este pe banca
tehnic\ a campioanei Ucrainei
din 2004, c=[tig=nd Cupa
UEFA `n 2009.
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Rom=nul, vinovatul
de serviciu al Europei

EUobserver atrage aten]ia
asupra unui fenomen tot mai
`nt=lnit `n UE: “Nu e nimeni
vinovat pentru problemele
Europei? Alege]i un român!”
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