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ROMÂNIA

“Cu 5 stele,
salvăm
România”

România
mohorâtă

Cadoul lui Victor Ponta
pentru Papa Francisc: 
un tricou semnat de Hagi

Noul Guvern Ponta,
aprobat de Parlament

Premierul Ponta a primit
votul Parlamentului pentru
Guvernul format cu ajutorul
ungurilor, după ce PNL a
ieșit de la guvernare.

Cutremur în 
fotbalul românesc

Opt oameni importanţi
din fotbal, printre care Gică
Popescu, fraţii Becali, Cristi
Borcea şi George Copos, au
fost condamnaţi la puşcărie.
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Se întorc acasă, dar
nu știu limba română

Din cauza crizei, mulți ro -
mâni din străinătate se întorc
în ţară cu toată familia. Copiii
acestora au o problemă majo -
ră: România e o țară străină.
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Victor Ponta s-a întâlnit vineri, 28
februarie, cu Matteo Renzi: “I-am
mulţumit pentru faptul că, în sistemul de
educaţie din Italia, acele lecţii de limba
română, cu sprijinul Guvernului
României, le desfăşoară de două ori pe
săptămână”, a declarat Victor Ponta.

Andi Rădiu

Zilele trecute, prim-ministrul
Victor Ponta a venit la Roma
pentru diverse întâlniri şi
acţiuni, dar fără a se întâlni cu
comunitatea românească. Bine,
cu românii din filialele PSD s-a
întâlnit, i-a invitat chiar la una
dintre întâlnirile organizate cu
socialiştii europeni. E plin de
fotografii pe facebook. Au fost
multe reacţii de protest (în
mediul virtual, să ne înţelegem),
românii din Italia ar fi dorit să-
şi spună păsurile, să îl
întâlnească pe cel care tocmai a
schimbat ministrul diasporei,
alegând în această funcţie un
actor. Eu o iau ca pe un semnal
că teatrul bate viaţa, avem un
spectacol în curs. După un
ministru inutil, poate vom avea
măcar unul distractiv... 
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Victor Ponta la Roma
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