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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

“Eu ]in
cu Beppe
Grillo”

Irina
}urcanu:
Nu renun]!

Avem ambasador

Numere rom=ne[ti, 8.000 de accidente 
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Infailibilii [i Papa Traian B\sescu, ultimul [ef de stat
primit de Papa Benedict al XVI-lea

Papa mi-a
comunicat:
S\ fii bun!
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Crina Suceveanu

Pu]ini mai sunt cei care
renun]\ la putere pentru c\ nu
mai au capacitatea de a conduce.
Este o mare art\ s\ [tii c=nd s\ te
dai de o parte. Papa a demonstrat
nu doar prin vorbe ci prin fapt\.
{i a l\sat tot globul consternat. 

Rar ne mai iau prin surprinde-
re [tirile. {i totu[i, catolic sau nu,
t=n\r sau b\tr=n, cunosc\tor sau
nu a celor sfinte ne-am pus
`ntreb\ri [i am c\utat l\muriri.
Poate adev\rul nu-l vom
cunoa[te niciodat\ despre acea-
st\ retragere. Dar Adev\rul
r\m=ne de la `nceput p=n\ la
sf=r[it. Iar Biserica este alc\tuit\
nu doar din preo]i, diaconi, epi-
scopi, cardinali, ci din popor,
adic\... noi. 

Poate noi, rom=nii, am fost
obi[nui]i rar `n istorie cu un ast-
fel de model: c=nd interesul ]\rii
o cere, s\ se retrag\ cel care nu
este capabil s\ conduc\. 

(continu\ la pag. 4)
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4 miliarde €, banii
trimi[i de “stranieri”

~n 2012, suma trimis\ `n
]ar\ de imigran]ii rom=ni a
crescut pentru prima oar\ în
ultimii 4 ani, ajungând la
aproape 4 miliarde de euro.

FOTE 2013, prima
olimpiad\ `n Rom=nia

}ara noastr\, gazd\ a
Festivalului Olimpic al
Tineretului European. Aproape
1.000 de sportivi din 45 de
]\ri, `n competi]ie la Bra[ov.
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Legile ]\rii, pe m=na
ale[ilor penali

Locul `n care se dezbat [i
vizeaz\ legile ]\rii a fost
`n]esat de politicieni cerceta]i
penal, care nu se sfiesc s\
abuzeze de imunitate.
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