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Un nou 
deputat al
diasporei

Marketing
online cu
Flavian

7.500 `nscri[i la Roma

Concurs: Gugu]\, prietenul meu `ndr\git
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Da]i dovad\ 
c\ v\ pas\! Pa[tele

catolic
pentru 
rom=ni

Andi R\diu

Cu mici excep]ii, de la alegerea
noului Parlament, nimeni nu s-a
ar\tat interesat de problemele ro -
m=nilor din Diaspora. Nu m\ re fer
la alegeri de partid, numiri de con-
suli f\r\ experien]\ sau turism prin
“comunit\]ile” `ndep\r ta te din
Asia. M\ refer doar la pro iec te de
legi sau alte ini]iative legis lative
care s\ reglementeze sau s\ `mbu -
n\t\]easc\ via]a rom=nilor din str\ -
i n\tate. Nici m\car nu se str\dui -
e[te cineva s\ mimeze vreun inte-
res. Iar probleme sunt cu carul…

Pe data de 26 martie, la
Parlamentul European a fost pre-
zentat un studiu f\cut despre copiii
rom=ni din Italia [i Spania, de
c\tre o funda]ie italian\, “L’albero
della vita”. De[i proiectul e
finan]at masiv de c\tre PE, al]ii
sunt cei care acceseaz\ asemenea
fonduri, nu institu]iile rom=ne[ti.

(continu\ la pag. 7)
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O sut\ de zile de
guvernare USL

M\surile economice promi-
se `n campania electoral\ se
las\ a[teptate, `n timp ce gu -
ver nul `ncearc\ s\ men]in\ bu -
getul de stat pe linia de plutire.

Steaua, amical 
de gal\ cu Bayern

Bayern München, o putere
a Europei, va face spectacol
pe Arena Na]ional\, la finalul
lunii mai, `ntr-un meci amical
cu “ro[-alba[trii”.
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Via]a rom=nilor, 
tot mai scump\

De la 1 aprilie s-au scum-
pit ]ig\rile, berea [i gazele.
De asemenea, a fost introdus\
taxa de spitalizare, iar valul
de scumpiri va continua.
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