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Irina
{erban,
premiu la
concursul
Cara Italia

Ionu]
C=rcu:
Am fost
`nchis pe
nedrept!

Primii 10 ani

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com
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Gazeta
`mpline[te
10 ani de
activitate
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www.gazetaromaneasca.com

Sorin Cehan 

Gazeta Rom=neasc\ ̀ mpline[te
10 ani. ~n decembrie 2001, ap\rea
primul num\r al publica]iei, la
acea vreme cu apari]ie lunar\.
Inten]ia editorului, “Stranieri in
Italia” era de a oferi rom=nilor
informa]ii cu privire la legisla]ia
din domeniul imigra]iei din Italia.
~n iulie 2002 a ap\rut Legea Bossi
- Fini (Sanatoria), cu ajutorul
c\reia zeci de mii de rom=ni [i-au
f\cut permis de [edere. 

Odat\ cu `ncheierea proceduri-
lor Sanatoriei, Gazeta risca s\
r\m=n\ f\r\ obiect de activitate.
A[a a ap\rut ideea transform\rii
Gazetei `ntr-un ziar adev\rat,
dedicat comunit\]ii rom=ne[ti.
Publica]ia a avut mare succes, a[a
`nc=t `n aprilie 2003 a devenit
bilunar\, pentru ca din martie
2004 s\ devin\ s\pt\m=nal\. ~n
urm\ cu doi ani a ap\rut varianta
electronic\ a ziarului, www.gaze-
taromaneasc\.com, (..)

(continu\ la pag. 3)

B\sescu, la o nou\
suspendare

Opozi]ia consider\ c\
[eful statului a `nc\lcat grav
Constitu]ia [i declan [ea z\
procedura de suspendare a
acestuia din func]ie.

Becali face 
cur\]enie la Steaua 

Dezam\git de jocul echi-
pei, Becali a lovit `n toat\
lumea [i a ajuns la conclu-
zia c\ trebuie s\ schimbe
totul `n iarn\.
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Interzi[i pe pia]a
muncii din Europa

Rom=nii nu pot accesa la
liber joburi din 15 state euro-
pene, membre UE sau ale
Spa]iului Economic Euro -
pean (SEE), plus Elve]ia.
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