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Expulza]i din UE
Sorin Cehan

Bogdan Lupa[cu a fost luat de
pe strad\, "la palet\", cum spune
el, de o patrul\ a carabinierilor.
Are cazier `n Italia, a[a c\, potrivit
unor norme introduse dup\ cazul
mailat, a fost `nchis la Cpt Ponte
Galeria [i a fost trimis acas\. Va
veni ̀ napoi ̀ n Italia, pentru c\ i-au
r\mas so]ia [i copilul abia n\scut.

Chestiunea rom=neasc\ `n
Italia cap\t\ pe zi ce trece noi
aspecte de o gravitate f\r\
precedent. Drepturile de cet\]ean
comunitar se reduc de la o zi la
alta. Nu coment\m faptele penale
comise de Bogdan Lupa[cu, dar
`ntr-o societate democratic\, o
persoan\ pl\te[te o singur\ dat\
pentru ce-a f\cut. ~[i pl\te[te, se
spune, datoria fa]\ de societate. 

Autorit\]ile italiene, `n deplin
acord cu cele rom=ne[ti `ns\, vor
s\ reduc\ infrac]ionalitatea
arest=nd muncitori cu contract de
munc\ `n regul\, pentru c\ `n
trecut au c\lcat o dat\ str=mb. 

Se va `mbun\t\]i climatul
siguran]ei expulz=ndu-i pe to]i cei
care au cazier? Cazul lui Bogdan
Lupa[cu nu este singular.

So]ii
R\ducan
muncesc
`mpreun\
“la fix”

Al treilea milion la Gratta e Vinci!
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Euro a s\rit 
pragul de 4,3 lei

Cursul ar putea ajunge la
4,5 lei pentru un euro, `n
luna martie. Deprecierea
leului scumpe[te alimentele
[i m\re[te ratele bancare.

Salariu de fotbalist
pentru Dragomir

Pre[edintele Ligii
Profesioniste de Fotbal are
un salariu pentru care
mul]i fotbali[ti `l invidiaz\:
180.000 de euro pe an.
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CE: triplarea 
taxei auto, ilegal\ 

Comisia European\ a
anun]at autorit\]ile rom=ne
c\ ordonan]a prin care taxa
auto a fost triplat\ `ncalc\
legisla]ia comunitar\.
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Bogdan Lupa[cu [i Marius Granoiu
sunt doi dintre rom=nii expulza]i `n
aceste zile din Italia. Motivul: aveau
cazier. Cei doi au povestit pentru
Gazeta Rom=neasc\ felul `n care au fost
“ridica]i” direct de pe strad\ [i `nchi[i `n
centrul de la Ponte Galeria `n a[teptarea
expulz\rii.


