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CALL YOUR COUNTRY
TE SIMŢI ACASĂ ÎN TOATĂ 

LUMEA.

Mai aproape.

Andrea
Olariu,
premiul
juriului la
“Io canto”
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12 Cecilia

Zapali 
`[i spune
n\duful 
`n versuri
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Nu sc\p\m de criz\
nici `n 2011

Mii de bugetari vor fi
concedia]i, salariile nu vor
mai cre[te, iar mamele [i 
pensionarii vor primi 
mai pu]ini bani.

Turcii `i cer 
demisia lui Hagi

“Regele” a ob]inut `n
opt meciuri doar dou\ 
victorii, iar fanii deza -
m\gi]i au cerut de misia
tehnicianului rom=n.
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S\rb\tori scumpe
pentru rom=ni

Banii s-au `mpu]inat, iar
pre]urile au crescut conside-
rabil. Masa de Cr\ciun cost\
peste 200 de lei `ntr-o fami-
lie de patru persoane.

Sorin Cehan 

A fost un an pozitiv, este
caracterizarea succint\ f\cut\ de
ambasadorul Rom=niei `n Italia,
R\zvan Rusu, anului 2010.
Beneficiile au dep\[it daunele?
S\ vedem.

A fost un an f\r\ cazuri de tip
Mailat sau Caffarella, marcat ofi-
cial [i de studiile Caritas [i Ismu
care au pus cap\t definitiv legen-
dei rom=nului infractor. Suntem
peste 20% dintre str\ini [i doar
13% dintre de]inu]ii str\ini din
`nchisorile italiene sunt rom=ni.

Mai des am fost victime, a[a
cum s-a `nt=mplat `n cazul feti]ei
acuzate c\ “pute a rom=nc\” l=ng\
Padova, dup\ care a `ncercat s\ se
sinucid\, `n cazul zguduitor al
rom=nului dizolvat `n acid de
patronul lui - petrecut ̀ n 2007, dar
despre care s-a aflat acum - sau
cazul Maricica H\h\ianu, o
femeie de isprav\ ucis\ de un
descreierat italian. 

(continu\ la pag. 12)

Poate la anul
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“2010, un
an pozitiv”

Ne apropiem de sf=r[itul anului 2010, un an
greu pentru comunitatea rom=neasc\ din Italia.
Dar au fost [i lucruri pozitive, care au fost media-
tizate intens `n presa local\. Interviu cu
Ambasadorul Rom=niei `n Italia despre 2010.

Ambasadorul Rom=niei la
Roma, R\zvan Rusu: pag. 
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