
CALL YOUR 
COUNTRY SUPER

2 PE 
SĂPTĂMÂNĂ

,50
€

ŞI ÎN PLUS

MINUTE NELIMITATE CĂTRE WIND

50 MINUTE CĂTRE TOŢI

300 MEGA INTERNET

SUNI ÎN ROMÂNIA CU 2 CENŢI PE MINUT

www.gazetaromaneasca.com

Nr. 7, An XIII n 20 - 26 februarie 2015 n gazeta@stranieriinitalia.it n săptămânal al românilor din Italia n preţ 1,20 €

Elena Udrea,  
în arest la domiciliu

Fostul ministru a scăpat 
pentru moment de închisoare. 
După ce a stat o săptămână 
după gratii, Udrea a fost 
plasată în arest la domiciliu.

Mitrea şi Ridzi  
au ajuns după gratii

Fostul ministru al Trans-
porturilor Miron Mitrea va sta 
doi ani în închisoare, iar fostul 
ministru al Tineretului Monica 
Iacob-Ridzi, 5 ani.

Cumnatul lui Ponta, 
reţinut de procurori

Rude și apropiaţi ai pre-
mierului sunt în atenţia DNA, 
într-un dosar în care firmele 
familiei lui Ponta sunt acuzate 
de deturnare de fonduri UE.

Dezbină și 
stăpânește
Gina Bradea

În ultima vreme, apar 
foarte des în media (ziare, tv, 
blogosfera) şi pe paginile de 
FB, diverse atacuri la adresa 
Diasporei sau a celor rămaşi 
în ţară. Puţin câte puţin, se 
face o delimitare, cei rămaşi 
în ţară se numesc români, cei 
care sunt plecaţi, se numesc 
Diaspora, Români de pretutin-
deni, pufoşi, etc. Asta ar fi un 
nume frumos, pentru că li se 
mai spune şi căpşunari, hoţii 
Europei, spălători de babe şi 
moşi, gunoierii Europei etc. 

De unde şi cum a por-
nit scânteia? Cine ştie cu 
adevărat? 

La alegerile precedente, 
puţini români din Diaspora 
votau cu adevărat. 

(continuă la pag. 16)

Votul prin coresponden-
ță este prioritatea liber-
alilor: «Pentru noi este o 
prioritate să promovăm 
o soluție legislativă pen-
tru votul în străinătate. 
În primul rând, pentru că 
ceea ce s-a întâmplat la 
alegerile din diaspora în 

2014 este rușinos pentru 
o democrație. Guvernarea 
Ponta i-a privit pe românii 
din diaspora, din păcate, 
ca pe ștampile pe buleti-
nul de vot al adversarului. 
Acești oameni au răspuns 
cu foarte multă demnitate 
la o mare umilință.»

PNL promite:
Data viitoare 
veți vota toți! 
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Dora Luca, regina internațională a torturilor
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Interviu cu Alina Gorghiu, copreședinta PNL 

«Am reușit, dar m-am lovit în fiecare zi de invidie și răutate»
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Ministrul diasporei are soluția pentru morți
pag. 3«Recomandăm încheierea de asigurări pentru boală sau de deces»


