
ROMÂNIA

INFO PE WIND.IT

CALL YOUR COUNTRY
SUNA ÎN ROMÂNIA

DE LA 5 CENTI PE MINUT.

Nr. 8, An XI � 1 - 7 martie 2013 � gazeta@stranieriinitalia.it � s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia � pre] 1,20 €

Reg. Trib. Roma nr. 118/2003 del 17.03.2003 g Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA

WWW.WIND.IT/PORTAITUOIAMICI

PENTRU TINE
50% DIN ÎNCARCARILE LOR

TIMP DE 6 LUNI

ROMÂNIA

PORTA I TUOI AMICI IN WIND

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com

www.gazetaromaneasca.com

Claudia
revine 
pe scen\  

Invazie de
produse
rom=ne[ti

Imaginea Rom=niei

“Sunt [omer, f\r\ bani de m=ncare”
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Schimbarea La alegerile din 24-25 februarie au
votat [i rom=nii cu cet\]enie italian\

Votul la
rom=ni

De la st=nga la dreapta, trec=nd prin centru, p=n\
la Grillo [i Forza Nuova, op]iunile de vot ale
rom=nilor arat\ implicarea `n via]a acestei ]\ri.
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Sorin Cehan

~n istoria unui popor sunt mo -
mente cheie. Tocmai am tr\it pe
viu un asemenea moment, care va
r\m=ne `n istoria Italiei. Momen -
tul `n care o clas\ politic\ `narmat\
[i blindat\ a fost `nvins\ de
cet\]eni. ~n ciuda unei legi care nu
permite exprimarea de preferin]e -
listele sunt stabilite de conducerile
partidelor [i sunt votate `n bloc -
rezultatul alegerilor a f\cut o bre[\
at=t de mare `n zidurile politicii
`nc=t i se v\d ma]ele. 

Nimeni nu se poate bucura c\
Italia este `n acest moment `ntr-un
blocaj institu]ional, dar dac\ aces-
ta este pre]ul de pl\tit pentru
schim barea sistemului, atunci
merit\.

Dup\ alegerile din 24-25 fe -
bruarie, niciun partid [i nicio coa -
li ]ie nu a ob]inut majoritatea care
s\-i permit\ s\ guverneze. Mi[ca -
rea din jurul lui Mario Monti a
ob]inut foarte pu]ine voturi, (...)

(continu\ la pag. 28)
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Oprescu, varianta
PSD pentru Cotroceni

Primarul General al
Capitalei se plaseaz\ pe pri-
mul loc `n preferin]ele
rom=nilor la capitolul `ncre-
dere `n politicieni.

Steaua s-a calificat 
`n Europa

“Ro[-alba[trii” s-au calificat
`n optimile de final\ Europa
League, dup\ ce s-au impus,
pe Na]ional Arena, `n fa]a
olandezilor de la Ajax.
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Bani pentru acas\: 
4 miliarde €, `n 2012

Datele BNR arat\ c\, 
[i `n 2012, sumele trimise `n
]ar\ de rom=nii care lucreaz\
`n str\in\tate au fost mai mari
dec=t investi]iile str\ine.
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