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ROMANIA

Ana Maria
Marinovici,
avocatul
comunit\]ii 
rom=ne[ti

Valeria
Moc\na[u
a intrat `n
r=ndul
clasicilor

Sorin Cehan 

Roberto Maroni a reu[it s\-[i
aprobe decretul care prevede
expulzarea comunitarilor cu un
ordin de `ndep\rtare la activ nere-
spectat. M\sura poate aduce even-
tual voturi, pentru c\ italienii care
v\d `n imigran]i pericolul cel
mare `ntr-o ]ar\ unde mafia e
patroan\, aplaud\ astfel de
m\suri. Dar m\sura e ineficient\,
dac\ ne g=ndim c\ a fost luat\
pentru siguran]a cet\]eanului. Nu
vor ajunge la scara avionului sub
escort\ dec=t o m=n\ de oameni,
`n general am\r=]i. Nu vor fi
expulza]i infractori, pentru c\ nu
po]i expulza pe motive de sigu-
ran]\ public\ un om pe care tre-
buie s\-l judeci, altfel vor veni din
ce `n ce mai mul]i la furat [i dat `n
cap ̀ n Italia, [tiind c\ risc\ doar un
bilet de avion gratis. Nu, vor fi
expulza]i cei care n-au bani. Cum
cre[te siguran]a dac\ alungi ni[te
am\r=]i, nu se `n]elege. 

Siguran]a [i banii
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Un rom=n
`ntre uria[ii
de la Pisa
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UDMR am=n\
reorganizarea

Propunerile lui Traian
B\sescu au fost declinate
de UDMR, pro iectul reor-
ganiz\rii teritoriale fiind
am=nat p=n\ `n toamn\.

Mutu, transferat 
la Cesena

“Briliantul” a schimbat
tricoul violet cu cel alb-
negru, preg\tindu-[i finalul
carierei sportive la Cesena,
un club f\r\ mari preten]ii.
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Majorarea TVA:
scumpiri [i s\r\cie

Rom=nii de r=nd au fost
singurii care au suferit dup\
cre[terea TVA la 24%,
aceast\ m\sur\ urc=nd
pre]urile [i infla]ia.
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Valentin Preda, integrat `n istorie

Un rom=n de 34 ani (`n medalion) face
parte din echipa cea mai puternic\ partici-
pant\ la “Il Gioco del Ponte” de la Pisa. 
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