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conecteaza-te la comunitate

Românii, sărăciţi  
de creditele în franci

Criza scumpirii francu-
lui elveţian afectează peste 
75.000 de români, care s-au 
trezit în doar câteva ore cu 
rate enorme la bănci.

Un sfert de secol de 
declin demografic

România a pierdut în ul-
timii 26 de ani 3,2 milioane de 
locuitori. Declinul demografic 
este o bombă cu ceas pentru 
sistemul de pensii.

Sindromul “părintelui 
lipsă”, efect al migraţiei

Oficial, 80.000 de copii româ-
ni care au cel puţin un părinte 
plecat la muncă în străinătate. 
În realitate, numărul ar fi de 
patru ori mai mare.

Vrem sau nu acasă?
Andi Rădiu

În ultimele zile, pe site-ul 
Gazetei Româneşti, dar şi în 
ultimul număr care a ieşit 
în chioşcurile de ziare din 
toată Italia a fost publicat 
un anunţ, pentru locuri de 
muncă în România, în dome-
niul construcţiilor. Anunţul 
a fost vizualizat de zeci de 
mii de persoane, ceea ce ne-a 
făcut să credem că există un 
mare interes pentru subiect 
şi foarte normal, am crezut că 
firma respectivă va fi invadată 
de mailuri, telefoane sau  
chiar prezenţa directă la se-
diul firmei. Nu a fost să fie aşa. 
Titularii anunţului ne-au spus 
că după mai bine de 10 zile, 
doar o singură persoană a tri-
mis un mail, şi aceea rezidentă 
într-o comună din apropierea 
oraşului Constanţa.

(continuă la pag. 9)

“Directorul unei cunoscute 
publicații românești din Ita-
lia, finanțată de DRRP, pusese 
pe picioare o întreagă rețea 
infracțională care se ocupa 
de falsificarea permiselor de 
ședere și a altor acte pentru 

străini”, se spune în începutul 
articolului semnat de Silviu 
Damaschin şi publicat în ta-
bloidul “Blue Show TV”, intitu-
lat “EXCLUSIV! Mafiot român 
din Italia sponsorizat de Mi- 
nisterul Românilor de Pretu-

tindeni”. În articol se vorbeşte 
despre Cristi Merchea, direc-
torul unui ziar românesc din 
Roma, Emigrantul. Sursa artic-
olului este “Il Messaggero” care 
a publicat în 2002 un articol 
despre arestarea lui Merchea.

“Jurnalist” de 
cronica neagră

Cutremur în comunitate
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Trecutul nebulos al lui Cristinel Merchea


