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Gabriela Iordan
O pagin\ din istoria UE

s-a scris la 1 ianuarie 2007:
România a devenit membru
cu drepturi depline al Uni-
unii Europene! 

Visul cel mare pare a se
fi împlinit: dup\ ani de
negocieri dure, e[ecuri,
reveniri [i recuper\ri din
mers, dar [i emo]ii,
dezam\giri, succese, Româ-
nia p\[e[te, în sfâr[it, în
clubul ]\rilor europene. 

Se poate spune c\
Rom=nia este pe drumul cel
bun. Nu se poate pune prob-
lema unei uniformiz\ri, ci
doar aceea a respect\rii stan-
dardelor europene. Despre
oportunit\]ile, dar [i cos-
turile integr\rii se pot spune
multe, rom=nul, `ns\, vrea s\
[tie dac\ va tr\i mai bine. 

De exemplu, scumpirea
alimentelor [i a utilit\]ilor va
provoca f\r\ îndoial\
nemul]umiri, dar aceast\
situa]ie nu este singular\,
toate statele membre au tre-
cut prin aceea[i situa]ie. 

(continu\ la pag.22)

Ce aduce aderarea

Rom=nii nu mai au nevoie de cote
Revelionul
rom=nilor din
Italia, `n direct
cu ]ara

Momentul schimb\rii anului [i al
statutului rom=nilor din Italia, care din
extracomunitari au devenit europeni, a
fost s\rb\torit ca niciodat\. La Torino,
piazza Castello a fost legat\ `n direct cu
pia]a mare din Bac\u, iar primarul
Sergio Chiamparino le-a spus rom=nilor
“La Mul]i Ani” `n rom=ne[te. ~n acela[i
timp, Roma a fost `n direct, porin
satelit, cu ora[ul Foc[ani. 
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Expulz\rile
rom=nilor,
anulate de
o circular\
a minis-
terului de
Interne

Cristian
Pa[canu, 37
ani, a murit
asfixiat
`ntr-o cas\
p\r\sit\ din
Trento pag. 2

1 ianuarie 2007,
bucuria rom=nilor

din Italia

Ce se schimb\ dup\ 1 ianuarie
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Revelionul, s\rb\-
torit `n strad\    

Trecerea `n anul
2007 a fost un moment
de bucurie pentru mi-
lioane de rom=ni.

{i fotbalul 
se integreaz\ 

Juc\torii rom=ni vor
c\p\ta statutul de comu-
nitari [i se vor putea 
transfera mai u[or. 

Sibiu, capital\ cul-
tural\ european\ 

La 1 ianuarie 2007,
Sibiul a fost declarat
pentru un an capital\
cultural\ european\. 
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