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Candida]ii
pentru diaspor\

La alegerile din 30 
noiembrie, 34 de candida]i
se vor bate pe cele [ase
locuri de parlamentari
destinate diasporei.

Dorinel, noul
antrenor al Stelei

Dup\ Hagi [i L\c\tu[, 
[i Dorinel Munteanu a 
acceptat s\ fie “marione-
ta” finan]atorului-antrenor
al Stelei, Gigi Becali.
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Aceea[i M\rie

Andi R\diu

Gazeta Rom=neasc\ a fost
`ntotdeauna deschis\ informa-
]iilor care veneau [i vin din
partea asocia]iilor. A publicat
mereu comentariile [i opiniile
diverse despre politica rom=-
nesc\ din Peninsul\ sau despre
inten]iile rom=nilor de a par-
ticipa la diverse activit\]i poli-
tico asocia]ionistice. Ce a evitat
`n schimb mereu, a fost dezin-
formarea sau prezentarea dis-
torsionat\ a evenimentelor. Pe
acela[i principiu a fost publicat
`n num\rul trecut materialul scris
“la patru m=ini” de c\tre pro-
fesorul Corneliu Horea Cicorta[
[i avocatul italian Fabio Galiani.
O pledoarie de bun sim] fa]\ de
deta[area asocia]ionismului de
politic\, fa]\ de revenirea la
inten]ii cu adev\rat pozitive
pentru comunitatea rom=neasc\
din Italia. Mul]i `ns\ dintre cei
care au citit articolul vor fi r\mas
nedumeri]i fa]\ de afirma]ia c\ la
Madrid asocia]ionismul rom=n
din Italia (...)

(continu\ la p. 10)

Cinci ani
de munc\
`n Italia
pentru
un CD

Aloca]ia pentru membrii familiei

Per sapere 

TUTTOTUTTO
sui tuoi diritti

166.105.612
www.stranieriinitalia.it

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa 

166.105.612

PENTRU O VIA  PENTRU O VIA  

ÎN ITALIA

LINI TIT

Afl  totul despre 
drepturile tale

de luni pân  vineri, 

de la 10.00 la 19.00

costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclus
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Maria
Fr\]il\,
magazin
etnic la
Grosseto

B\sescu a dat,
T\riceanu a luat

De[i pre[edintele a pro-
mulgat legea privind cre[-
terea lefurilor profesorilor
cu 50%, T\riceanu a am=-
nat momentul major\rii.

Explozie
`n blocul
rom=nilor
din Latina

Patru rom=ni au fost r\ni]i, dintre
care doi foarte grav, `n urma unei
explozii care a avut loc pe 27
octombrie, la ora 5.30, `n apartamentul
lor din Latina. Explozia a provocat
pr\bu[irea unei p\r]i a imobilului de
trei etaje. 21 de persoane au r\mas f\r\
ad\post. R\ni]ii au fost denun]a]i
pentru dezastru din culp\.
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