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Cutremur 
`n consulate

www.gazetaromaneasca.com

Sorin Cehan 

Cutremur `n diploma]ia rom= -
neasc\ din Italia. Consulii de la
Ca   tania, Milano [i Roma au fost
rechema]i `n ]ar\. Doamna de la
Catania era consul `n Italia, dar nu
vorbea limba italian\. Consulii de
la Milano [i Roma ̀ [i dep\[iser\ de
mult mandatele de reprezentare,
cel pu]in asta a fost explica]ia ofi-
cial\. Noul ministru de Externe,
Andrei Marga, ne red\ speran]a c\
se poate schimba ceva. 

Nu apar]ine sistemului, are o
prestan]\ profesional\ [i intelec-
tual\ recunoscut\ [i nu se teme s\
pun\ degetul pe ran\. P=n\ acum
p\rea imposibil ca cineva s\ se
ating\ de personalul din consulate
sau ambasad\, fiecare e ]inut `n
bra]e de cineva, fie e trimis de un
serviciu secret la post, fie e pila,
nepotul sau amanta vreunui mah\r
important care taie [i sp=nzur\ `n
]ar\.             (continu\ la pag. 16)
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Iulia, 
solist\ la
Grosseto 
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Sinistra]i dup\ cutremur

Cazul Virgil Pop, anchet\ la Lecce
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Sute de rom=ni care locuiau `n
localit\]ile afectate de cutremurul
din duminic\, din Emilia
Romagna, au r\mas pe drumuri.
F\r\ case [i f\r\ un loc de munc\,
mul]i dintre ei se g=ndesc s\ se
`ntoarc\ acas\. ~n taberele de cor-
turi [i s\lile de sport puse la dispo-
zi]ia sinistra]ilor, rom=nii au refu-
zat s\ intre. Cei care nu au casele
afectate vor trebui s\ a[tepte
minim dou\ luni pentru a relua
munca ̀ n zonele afectate de cutre-
mur. Nu este clar\ situa]ia [colar\
a copiilor care ar fi trebuit s\ ter-
mine cursurile la mijlocul lunii
iunie. Am stat de vorb\ cu c=]iva
rom=ni afecta]i de cutremur.C\t\lin [i Alexandru Chindri[ nu vor uita niciodat\ acea noapte

V\ abandona]i copiii?
Risca]i `nchisoarea

P\rin]ii care `[i abando-
neaz\ copiii ar putea fi con-
damna]i la o pedeaps\ de la
5 la 10 ani. Sunt viza]i ro -
m= nii pleca]i `n str\in\tate.

CFR Cluj, 
campioana Ligii I

Campionatul Rom=niei
s-a `ncheiat, CFR Cluj
reu[ind s\ se impun\ [i s\
ob]in\ cel de-al treilea titlu
din istoria clubului.
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B\sescu: Nu v\
`ntoarce]i `n ]ar\

România, ]ar\ f\r\ spe-
ran]\. {eful statului recu-
noa[te: românii care au
emigrat `n str\in\tate nu au
motive s\ se întoarc\ acas\.
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