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M\d\lina
Ghenea a
inaugurat
cursa
secolului

Cerasela
Jica a
publicat 
o carte 
de succes

Sorin Cehan 

“M\ duc s\ fac un giro” sau
“Am prins patentul `n Italia”, “M\
a[teapt\ molia”, “La pr=nz am
m=ncat un panin”. Genul de
expresii care zg=rie urechea la
`nceput, dar cu care te obi[nuie[ti
dac\ stai `ntre rom=nii din Italia.
Ar trebui s\ ne `ngrijor\m [i s\-i
corect\m pe cei din jurul nostru
c=nd amestec\ limbile? 

Dac\ citim presa `n ]ar\ sau ne
uit\m la canalele rom=ne[ti, con-
stat\m c\ [i acolo barbarizarea
limbii este `n plin\ desf\[urare.
Cel pu]in noi am putea g\si o
scuz\, `nconjura]i cum suntem de
o alt\ limb\. De fapt, n-avem
nicio scuz\. 

“Limba rom=n\ este patria
mea”, spunea Nichita St\nescu.
Ne iubim cu to]ii aceast\ patrie,
dar cine poate jura c\ nu i s-a
`nt=mplat vreodat\ ca atunci c=nd
caut\ un cuv=nt, s\-i vin\ mai
repede `n minte termenul italian,
poate mai sugestiv [i cuprinz\tor? 

Vorbe amestecate

www.stranieriinitalia.it
portalul imigratiei

pag. 18

pag. 19

Noul Cod al
Muncii, `n vigoare

Noile prevederi ale Co -
dului muncii `n\spresc sa n -
c]iunile pentru munca la
negru, angajatorii risc=nd
s\ ajung\ la `nchisoare.

Dorinel Munteanu: 
Gala]i, compioan\

Tehnicianul Dorinel
Munteanu este convins c\
echipa O]elul Gala]i va
c=[tiga titlul de campioan\
a Rom=niei `n acest sezon.
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Zece ]\ri UE
men]in restric]iile

Zece state importante
din UE inten]ioneaz\ s\ `[i
men]in\ pie]ele muncii
`nchise pentru rom=ni [i
bulgari p=n\ `n 2014.
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Starea
limbii
rom=ne
`n Italia
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Alexandru Cohal, doctorand la Pavia,
studiaz\ dinamica limbii rom=ne `n Italia. 


