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Conecteaz`-te 
la comunitate!
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Sorin Cehan 

Din c=nd `n c=nd vin de la Bu -
cure[ti tot felul de func]ionari care
cer ambasadei s\ aranjeze o “`n -
t=lnire cu comunitatea”. De fie ca -
re dat\ la aceste `nt=lniri, respon-
sabilii de la Bucure[ti cer comuni -
t\]ii [i asocia]iilor “s\ se uneasc\”.
Ultima solicitare de acest gen a
venit de la [efa DRP, Natalia In to -
tero, la `nt=lnirea cu asocia ]iile de
la Ambasada de la Roma. “Co mu -
nitatea rom=neasc\ din Ita lia are
multe probleme, care pot fi rezol-
vate prin implicare, dar `n pri mul
r=nd prin unitatea asocia ]iilor”, a
dezv\luit doamna Intotero. 

Nu este primul oficial care face
asemenea enun]uri. O replic\ na -
tu ral\ ar fi urm\toarea: dar `n Ro -
m=nia sunte]i uni]i? Reprezen -
tan]ii ONG-urilor, partidele, insti-
tu]iile, politicienii... 

Ce mai ̀ nseamn\ [i unirea asta?
E o mantra recitat\ la toate `nt=lni-
rile, panaceul universal al tuturor
problemelor din diaspora. 

(continu\ la pag. 14)

Natalia
Intotero
`n Italia

Martor\ la
tragediile
emigra]iei

Baconschi vs Badea

Adrian Chifu, candidat la Parlament 
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O aventur\
nepl\cut\ 
la consulat

Experien]a lui Sergiu Lucian Epure, fost jandarm `n
Rom=nia, `n prezent lucr\tor la o min\ `n Piemonte.

Consulatul din Torino: cozi, taxe
exagerate, func]ionari arogan]i

Mo[ia unor mici func]ionari 

Unirea asocia]iilor

Rom=nia, focar 
de tuberculoz\

România are cel mai mare
num\r de cazuri de TBC din
UE: 77 de oameni se îmbol -
n\vesc zilnic [i patru dece-
deaz\ din cauza acestei boli.

Stranierii, nucleul
echipei na]ionale

~n campania de calificare
la Mondialul din Brazilia,
Victor Pi]urc\ mizeaz\ pe
juc\torii care evolueaz\ la
cluburile din str\in\tate.
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Reportaj BBC: Umili]i
pentru c\ sunt rom=ni

Muncitorii români sunt
exploata]i [i prost pl\ti]i `n
UK, arat\ o investiga]ie reali-
zat\ de BBC cu ajutorul unei
jurnaliste din România.
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