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Sorin Cehan 

~n cur=nd se va discuta din nou
`n Parlamentul italian despre
modificarea legii cet\]eniei, `n
mod specific despre acordarea
cet\]eniei copiilor n\scu]i `n Italia
din p\rin]i str\ini. Pd, al\turi de
Fli, Sel, Idv [i alte for]e politice
propun introducerea principiului
ius soli al\turi de ius sanguinis. 

Cine se na[te aici, iar p\rin]ii
sunt reziden]i regular de mai
mul]i ani, trebuie s\ primeasc\
cet\]enia italian\ de la na[tere, nu
dup\ `mplinirea v=rstei de 18 ani. 

Este o propunere de bun sim],
f\r\ nimic spectaculos, numai c\
numi]ii Gasparri, Cicchitto [i al]ii
ca ei o resping din motive de
ideologie, sau de ceea ce cred ei
c\ `nseamn\ ideologie de dreapta.
Na[terea unui copil ̀ ntr-o ]ar\ e de
dreapta sau de st=nga? A[tept\m
`nc\ierarea din Parlamentul de la
Roma s\ afl\m r\spunsul.    

(continu\ la pag. 16)

Lena, 
art\ la
cuptor

Ciprian,
un patriot
la Torino
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Reforma cet\]eniei

Natalia Intotero: Voi reforma DRP
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Virgil Pop, 
ultimul 
drum pe la
Parlament

Un rom=n abandonat de toat\ lumea

Cet\]eni de fapt

Sicriul lui Virgil Pop, de]inutul mort la Lecce
dup\ 50 de zile de greva foamei, a sta]ionat `n
drum spre cas\ `n fa]a Parlamentului Rom=niei.

Premierul Ponta, 
acuzat de plagiat

Revista interna]ional\
“Natu re” a publicat un articol
în care îl acuz\ pe premierul
României c\ a plagiat peste ju -
m\tate din teza sa de doctorat.

Dan Petrescu, 
erou `n Anglia

Românul nu a fost uitat
pentru cele cinci sezoane
petrecute la Chelsea, fiind
considerat [i azi un adev\rat
erou de fanii “alba[trilor”.
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Preot ucis `ntr-o
biseric\ din Foc[ani

Un preot a fost `njunghiat
mortal chiar `n biseric\.
Criminalul (foto) este un
rom=n care s-a `ntors de
cur=nd de la munc\ din Italia.

pag. 27


