
CALL YOUR COUNTRY 

INFO PE WIND.IT

SUNI ÎN ROMÂNIA
DE LA 5 CENTI PE MINUT

Nr. 28, An X  � 20 - 26 iulie 2012  � 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

SUPER NOI WIND

INFO PE WIND.IT

400 MINUTE SI 400 MESAJE
CATRE WIND LA DOAR 3€ PE SAPTAMÂNA

www.gazetaromaneasca.com

Sorin Cehan 

Chiar `n timp ce o asocia]ie se
pl=ngea c\ 55 de sec]ii de votare,
c=te au fost organizate la ultimele
alegeri din 2009, sunt prea pu]ine
pentru Italia, a ap\rut comunica-
tul Ministerului de Externe:
[apte! Ajung pentru un milion de
acoli]i de-ai lui B\sescu, cum
sunt considera]i, pe nedrept,
rom=nii din di as pora. Eticheta
din 2009, c=nd pre [edintele ar fi
fost ales cu voturile diasporei,
este greu de schimbat. 

Sunt c=teva contradic]ii `n
retorica oficial\. Se spune c\ `n
diaspora votul a fost fraudat
masiv `n 2009. Vota unul pe
secund\ la Ambasada de la Paris,
sub controlul ambasadorului
Baconschi, recompensat apoi
pentru servicii, b=rfa opozi]iei, cu
postul de ministru de Externe. P\i
ori a fost fraud\, ori diaspora a
votat `ntr-adev\r cu B\sescu? 

(continu\ la pag. 8)

Daniela,
Miss din
Marche

“Suntem
ferici]i 
`n Italia”
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“Nu vrem vecini rom=ni”

Cosmin, primul la bacalaureat
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Votul din
diaspora,
un joc de
noroc 

Num\rul sec]iilor de vot din diaspora
cre[te sau scade `n func]ie de interesele poli-
tice de moment.Ministerul de Externe promite 300 de sec]ii `n diaspora

Bem [i fraud\m

Victor Ponta, 
somat la Bruxelles

Liderii europeni au reac ]io -
nat dur fa]\ de schimb\rile din
România. Comisarul Barosso
i-a prezentat premierului o
lista cu îngrijor\rile Uniunii.

Dinamo a c=[tigat
Supercupa Rom=niei

Dinamo a c=[tigat cel 
de-al doilea trofeu `n ultime-
le dou\ luni, dup\ ce s-a im -
pus `n fa]a echipei CFR Cluj
`n Supercupa Rom=niei.
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Traian B\sescu: M-au 
suspendat pu[c\riabilii

Aflat `n plin\ campanie
electoral\ pentru referendu-
mul din 29 iulie, pre[edintele
suspendat B\sescu a pus
tunurile pe noua guvernare.

pag. 26


