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Florin
T\taru:
PSD Italia
s-a n\scut
la o cafea

Elena
{tefan 
a salvat
vie]i la
inunda]ii

Maturizarea presei

Conecteaz`-te 
la comunitate!
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Jurnalistul
anti-rom=ni, 
sanc]ionat
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Imaginea rom=nilor, creat\ de pres\

Sorin Cehan 

Un jurnalist italian, sanc -
]ionat pentru un articol rasist
xenofob la adresa rom=nilor.
Este pentru prima dat\ `n istoria
Italiei c=nd se `nt=mpl\ a[a ceva. 

Paolo Granzotto, scrib la
cotidianul familiei Berlusconi, a
fost “cenzurat” de Ordinul jur-
nali[tilor din Lazio, unde este
`nscris. Sanc]iunea cenzurii este
aplicat\, potrivit Regula men -
tului Ordinului,  “`n cazuri de
abuz sau de omisiuni de entitate
grav\” [i “consist\ `n mustrare
formal\ pentru contraven]ia
constatat\”.

Mustrare formal\. Granzotto
va scrie `n continuare, f\r\ pro-
bleme, nu-i ia nimeni din salariu
10% pe trei luni, [i probabil nu
va avea nicio mustrare de
con[tiin]\ c\ a contribuit la crea-
rea unei imagini proaste a
rom=nilor `n mintea cititorilor
ziarului s\u.

(continu\ la pag. 18)
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Scrisese c\ "gunoaiele rom=ne" (la feccia rumena) trebuie
trimise acas\, `ntr-un articol din 2009 publicat `n “Il
Giornale”. Pentru aceste expresii xenofobe, jurnalistul Paolo
Granzotto, `nscris la Ordinul Jurnali[tilor din Lazio, a primit
zilele trecute sanc]iunea cenzurii.

Pensii [i salarii
`nghe]ate `n 2012

Ajuns din nou la fundul
sacului, Cabinetul Boc pro -
pune noi sacrificii: bu getul
pe 2012 nu include major\ri
de salarii [i pensii.

Liga I: terenul de
fotbal, ring de box 

Incidente grave la meciul
Petrolul-Steaua: Galamaz r\ -
nit grav de un suporter, T\t\ -
ru [anu ars de o petard\, doi
elimina]i, meci suspendat.
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Vrem s\ ader\m 
la euro `n 2015

~ntr-o Europ\ divizat\ de
probleme, Rom=nia `[i
men]ine obiectivul de adop-
tare a monedei europene
pentru anul 2015.
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