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Piacenza, 
de la rugby
la afaceri

Diaspora,
în centrul
politicii 

Peștele și undița Încă o româncă şi-a pierdut copilul

Cea mai mare creștere
economică din Europa

România a înregistrat o
creştere economică-re cord de
3,5%, în 2013, însă bunăstarea
din statis tici nu este resimţită
în buzunarele românilor.

Revizuirea Constituției,
respinsă de CCR

Zeci de articole trebuie eli -
minate din proiectul elaborat
de USL. Bă sescu spune că şi
tra ficanţii de etnobotanice l-ar
fi scris mai bine.
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Criză la Guvern. USL,
aproape de final

USL, alianţa care în 2012 a
câştigat alegerile cu 70%, nu
reuşeşte să găsească o for -
mulă de compromis pentru
echipa guvernamentală.
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Asociaţia părinţilor

Mirosul românilor, varianta M5S
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O româncă de 35 de ani care lucrează şi
trăieştela Roma, şi-a pierdut copilul de trei ani
pentru că Tribunalul pentru minori a

considerat-o inadecvată să fie mamă. Motivul?
"E săracă". În ianuarie, altă româncă şi-a pier-
dut copilul, pe motive similare, la Genova.

Irene Cara

Gazeta Românească a făcut
un test de solidaritate. Un test
care nu prea a fost promovat.
Mă aşteptam, o spun din
realism şi din experienţă, nu
din dorinţa de a vedea negru
peste tot. 

Există în Italia o familie care
are nevoie de ajutor. Doi soţi
care, deşi nu înotau în aur, şi-au
adus  cele patru fetiţe după ei, în
mai puţin de un an. Numai
pentru acest lucru ar trebui să
aibă stima noastră, a tuturor. 

Unii strâng ban pe ban,
construiesc în ţară etaj pe etaj la
case pustii şi le ţin lecţii de eco-
nomie copiilor - prin Skype -
când aceştia îi întreabă, cu ochii
în lacrimi, când se întorc acasă,
şantajându-i: “Tati, dacă noi
venim în ţară, pierdem 15 zile de
muncă, adică ATÂŢIA euro. Vrei
să nu mai ai calculator şi
telefon?” .       (continuă la pag. 14)
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