
CU WIND ROMÂNIA E MAI APROAPE.

Salut,
ce faci?

Nr. 21, An XII � 30 mai - 5 iunie 2014 � gazeta@stranieriinitalia.it � săptămânal al românilor din Italia � preţ 1,20 €

număr verde de pe telefon fix
tasta 2 din menù

număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil Serviciul Linea Amica este complet gratuit.

Linea Amica Immigrazione 
răspunde…

întrebări?

www.lineaamica.gov.it
  formular online
“Întreb un expert”

lineaamicapa

Reg. Trib. Roma nr. 118/2003 del 17.03.2003 g Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA

2 SĂPTĂMÂNĂ
EURO PE

,50

CALL YOUR 
COUNTRY SUPER

Rezultate 
previzibile

PSD, victorios la
europarlamentare

Alianța PSD-UNPR-PC este
marea câștigătoare a bătăliei
electorale, obținând jumătate
din mandatele care i se cuvin
României în PE.

Traian Băsescu a fost 
scuipat la Constanţa

Incident şocant la Fregata
Mării Negre. Un bărbat l-a
scuipat pe preşedintele Traian
Băsescu. Agresorul a fost
ridicat de SPP şi de Poliţie. 
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Antonescu, demisie 
de la şefia PNL

Conducerea liberală a de -
misionat în bloc, după scorul
slab obţinut la euroalegeri.
PNL a obţinut mult sub sco-
rul propus, de 20%.
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Sorin Cehan

Cinci candidaţi români din
peste 160 care s-au prezentat
la alegerile administrative
din 25 mai au reuşit să obţină
un loc de consilier local. Trei
dintre ei sunt în Piemont,
unde dealtfel a fost
înregistrat un număr record
de candidaţi români: noi am
numărat 31. 

Aşadar, Adrian Chifu, 37 de
ani, a devenit consilier la
Verbania, cu 77 de voturi, pe
lista Forza Italia, fiind dealtfel
cel mai votat candidat de pe
această listă.   

(continuă la pag. 6)
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Traian Băsescu iar a
câştigat în diaspora

� Partidul Mişcarea
Populară, susţinut 
de Băsescu, a obţinut
28% în străinătate 

� 30.000 de oameni
au votat în diaspora
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Cinci români au devenit
consilieri locali în 25 mai
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