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Per sapere 

TUTTOTUTTO
sui tuoi diritti

166.105.612
www.stranieriinitalia.it

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa 

Nr. 49,  An V 21 dec. - 3 ian.  2007  gazeta@stranieriinitalia.it s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia pre] 1,20 €

166.105.612

PENTRU O VIA  PENTRU O VIA  

ÎN ITALIA

LINI TIT

Afl  totul despre 
drepturile tale

de luni pân  vineri, 

de la 10.00 la 19.00

costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclus

Reg. Trib. Roma nr. 118/2003 del 17.03.2003 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

B\sescu, iubit 
de popor

Rom=nii consider\
c\ tr\iesc mai r\u, dar
[eful statului se bucur\
de `ncrederea lor.

Mutu, cel mai
bun fotbalist

“Briliantul” este fot-
balistul anului `n Ro-
m=nia [i cel mai bun
“stranier” `n Serie A.
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Sorin Cehan

A trecut un an de c=nd am
devenit cet\]eni europeni. Du-
p\ scurta euforie din ianuarie,
primul an cet\]eni europeni a
`nceput pentru rom=nii din
Italia sub semnul strig\telor
isterice ale partidelor din drea-
pta despre “invazia rom=ni-
lor”. Tensiunea a fost mereu
mare. Acuza]iile au curs ne-
contenit [i au atins paroxismul
dup\ cazurile Vanessa Russo
[i Giovanna Reggiani. Am
fost demoniza]i `n fiecare zi `n
care orice infrac]iune banal\
comis\ de un rom=n ap\rea cu
litere de-o [chioap\ pe primele
pagini ale ziarelor. Fa]\ de
2006, condi]ia rom=nilor din
Italia s-a `nr\ut\]it sensibil,
nesiguran]a invocat\ de
italieni fiind de fapt transmis\
comunit\]ii rom=ne[ti, care
acum este ]inta unor r\fuieli
rasiste `n serie. Nu a fost
primul an de europeni, ci anul
zero, care nu se pune. Anul
viitor trebuie s\ fie mai bine. 

Anul zero

Bilan]ul Rom=niei
integrate

Primul an de la
aderare se încheie cu
regrese pe plan politic,
social [i economic.
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etno
communication

+39.06.8741.0333

Include publicitatea ta 
în ziarele multiculturale 

europene
 

Telefoneaza astazi˘ ˘

Urm\torul num\r al
Gazetei Rom=ne[ti va
fi la chio[curi pe 4
ianuarie 2008. 

Agresiuni
rasiste
`n serie
contra
rom=nilor
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Elena
Lechea i-a
convins pe
rom=ni s\
doneze
s=nge la
Roma

Costel
Laz\r, 29
ani, a c\zut
de la [apte
metri pe un
[antier din
Pomezia
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LA MUL}I ANI 2008!


