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ROMANIA

Moda acordurilor

www.gazetaromaneasca.com

Andi R\diu 

Acordurile politice dintre
partidele rom=ne[ti [i cele italie-
ne par a fi sc\pat de sub control
`n ultimul timp. De[i r\sar peste
tot, de la nord la sud, nimeni nu
le g\se[te rostul. 

Unii spun c\ pentru apropia-
tele alegeri administrative din
Italia, dar nu g\sim niciun inte-
res `n activitatea PSD sau PDL.
Ba mai r\u, cele dou\ partide
rom=ne[ti nu au anun]at niciun
candidat [i nici nu `ncearc\
m\car s\ mimeze o activitate `n
acest plan. 

Acordul semnat cu mare fast
de Victor Ponta [i Pierluigi
Bersani nu a avut nicio urmare.
La fel, acordurile `ntre PDL
Rom=nia [i PdL Italia, semnate
la indigo de Viorel Badea [i
William Br`nz\, au r\mas liter\
moart\. Pe de alt\ parte ies la
iveal\ acorduri locale, (...)

(continu\ la pag. 8)

Z=nele 
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Badea C=r]an la Roma

61 de candida]i rom=ni la locale
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“M-am
lecuit de
rom=ni”

Mihail Fiu, 44 ani, va candida pentru
un post de consilier la Aquila. Nu
mizeaz\ pe rom=ni: “Rom=ni pe care
i-am ajutat, pe care i-am ]inut acas\ luni
de zile, c\rora le-am dat de m=ncare
degeaba, ori m-au dat `n judecat\, ori m\
vorbesc de r\u. M-am lecuit.”Mihail Fiu spune c\ a sc\pat de mentalitatea rom=neasc\

2015, anul ader\rii
la zona euro

Rom=nia nu ]ine cont de
criza prin care trece mone-
da european\ [i `[i men]ine
]inta pentru adoptarea ei `n
anul 2015.

Nadia: Ne batem
pentru medalii la JO

Fosta sportiv\ are `ncre-
dere `n echipa feminin\ de
gimnastic\ artistic\ a
Rom=niei [i a[teapt\ medalii
la Olimpiada de la Londra.
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Lege pentru orfanii
emigra]iei

“Stranierii” nu `[i vor mai
putea l\sa copiii de izbeli[te
`n ]ar\. P\rin]ii sunt obliga]i
s\ numeasc\ o persoan\ `n
grija c\reia r\m=n minorii.
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