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ROMANIA

Edward
Nicolae
Luttwak,
strategul
din Arad 

{tefania
C\ule]:
“Acas\
este aici,
`n Italia”

Consulatul apolitic

Conecteaz`-te 
la comunitate!
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Consulat
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`n Sicilia
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Giuseppe Castiglione [i Teodor Baconschi au t\iat panglica

Sorin Cehan 

Catania a devenit s=mb\ta tre-
cut\ al [aselea ora[ din Italia cu un
consulat rom=nesc, dup\ Roma,
Milano, Torino, Bologna [i Triest. 

Inaugurarea a fost un succes
pentru toat\ lumea. Rom=nii din
sudul Italiei nu vor mai trebui s\
fac\ 1600 de km dus `ntors pentru
o h=rtie p=n\ la Roma, autorit\]ile
din Catania nu-[i mai `ncap `n
piele de bucurie c\ au un consulat
str\in ̀ n ora[, ministrul de Externe
a fost ova]ionat la scen\ deschis\
la spectacolul care a urmat inau-
gur\rii, moment mai mult unic
dec=t rar `n cariera sa politic\, iar
deputatul Br`nz\ a reu[it s\ se fac\
din nou remarcat `ntre aleg\torii
din colegiul s\u electoral.

Singurul moment mai chinuit a
fost cel `n care ministrul de
Externe [i deputatul Br`nz\ au
urcat pe scen\ la spectacolul de la
Catania, flanca]i de fete `n costu-
me na]ionale, (...)
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S=mb\t\, 22 octombrie, ministrul de
Externe, Teodor Baconschi, [i pre[edintele
provinciei Catania, Giuseppe Castiglione,
au t\iat panglica inaugural\ a Consulatului
Rom=niei la Catania, al cincilea consulat
de carier\ pentru rom=nii din Italia.

Regele Mihai, 
`n Parlament

Dup\ 65 de ani, Regele
Mihai I s-a adresat rom= -
nilor printr-un discurs isto-
ric ]inut `n Parlament,
chiar de ziua sa de na[tere.

Chivu `[i caut\
echip\ din iarn\ 

Chivu se afl\ `n ultimul
an de contract cu Inter
Milano, iar oficialii clubului
nu par interesa]i s\ continue
colaborarea cu rom=nul.
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Vom adera la
Schengen `n 2012

Statele Uniunii Euro -
pene s-au pus de acord asu-
pra ader\rii în dou\ etape a
României [i Bulgariei la
Spa]iul Schengen în 2012.
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