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Rom=nia, coda[a
Europei   

{apte dintre cele mai
s\race 15 regiuni ale
celor 27 de ]\ri UE sunt
din România.

Hagi, antrenor la
Steaua?

Hagi este `n discu]ii
cu Gigi Becali pentru a-
l `nlocui pe Ol\roiu pe
banca “ro[-alba[trilor”.

Func]ionar UE,
14.000 euro lunar

Rom=nii pot deveni
func]ionari europeni
primind salarii `ntre
3.800 [i 14.000 de euro.
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Sorin Cehan

Dumitru Ilinca `mpline[te
`n iunie 37 ani. Are `n urm\ o
via]\ plin\ de greut\]i, a cres-
cut la orfelinat, a intrat `n
armat\ [i a fost dezam\git de
tipul de rela]ii din cadrul
institu]iei. A fost nevoit s\
emigreze [i s-o ia de la cap\t. 

~n ultima vreme `ns\ au
`nceput [i satisfac]iile. ~n
prezent este titularul unei s\li
de fitness l=ng\ Padova, [i-a
cump\rat cas\, are o so]ie [i
un copil la care ]ine ca la
ochii din cap [i vrea s\ se
implice `ntr-o activitate
politic\ de care sper\ s\ bene-
ficieze nu numai comunitatea
rom=n\ din Italia, ci to]i
rom=nii din Europa.

De multe ori am vorbit `n
acest ziar de anacronismul
unei prevederi a legii elec-
torale rom=ne[ti, conform
c\reia rom=nii din str\in\tate,
trebuie s\ voteze un candidat
al circumscrip]iei num\rul 1
din Bucure[ti, care nu-i poate
reprezenta `n nici un caz
politic pe aleg\torii din
str\in\tate. (continu\ la pag. 3)    

100.000 de semn\turi

Asisten]a sanitar\ a celor f\r\ acte
Padova: un fost
ofi]er rom=n
vrea s\ devin\
parlamentar
european

Dumitru Ilinca, 37 ani, fost ofi]er al
Armatei Rom=ne, patron de sal\ de fit-
ness la Padova, lanseaz\ un apel c\tre
comunitatea rom=neasc\ din Italia: “De
ce s\ nu avem reprezentantul nostru `n
Parlamentul European? M\ ofer s\ can-
didez la alegerile din 13 mai. Am
nevoie de 100.000 de semn\turi”. 
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Preotul Ilie
Ursachi a
inaugurat o
parohie
ortodox\ la
Roma, zona
La Rustica

Anita
Cristea:
“Ministerul
Muncii nu
face propa-
gand\ emi-
gra]iei”
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