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Bilan] tragic 
`n urma apelor

Mii de sinistra]i din
Moldova sunt nevoi]i s\ ia
via]a de la cap\t. Oamenii
nu mai au putere nici s\
pl=ng\, nici s\ se revolte.

R\doi, aproape
transferat la Inter

Funda[ul va fi `mprumu-
tat un an pentru 2 milioane
de euro cu op]iune de
cump\rare [i va avea un sa-
lariu de 2 milioane pe an.
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Semna]i pentru vot!
Sorin Cehan

Asocia]ia Rom=nilor din Italia
declan[eaz\ o campanie de str=ngere
de semn\turi pentru modificarea
legii votului uninominal, av=nd `n
vedere c\ mul]i rom=ni din str\i-
n\tate nu vor putea vota. 

Pre[edintele B\sescu, la `nt=lni-
rea cu reprezentan]ii comunit\]ii
rom=ne[ti, a afirmat c\ legea se mai
poate modifica doar dac\ rom=nii ar
str=nge 500.000 de semn\turi. 

Asocia]ia Rom=nilor din Italia a
luat `n serios `ndemnul pre[edintelui
[i a decis s\ str=ng\ semn\turi.
Conform Constitu]iei Rom=niei,
pentru modificarea unei legi nu sunt
necesare 500.000 de voturi, ci doar
100.000. Art. 74 din Constitu]ia
Rom=niei spune: "Ini]iativa legisla-
tiv\ apar]ine, dup\ caz, Guvernului,
deputa]ilor, senatorilor sau unui
num\r de cel pu]in 100.000 de
cet\]eni cu drept de vot. Cet\]enii
care î[i manifest\ dreptul la ini]iativ\
legislativ\ trebuie s\ provin\ din cel
pu]in un sfert din jude]ele ]\rii, iar în
fiecare din aceste jude]e, respectiv în
municipiul Bucure[ti, trebuie s\ fie
înregistrate cel pu]in 5.000 de semn-
\turi în sprijinul acestei ini]iative". 

Completa]i formularul din pagina
12 [i expedia]i-l la sediul asocia]iei.

Elena
Ciobanu
a g\sit
lumina
`n Italia

Toate tipurile de contracte de munc\

166.105.612

PENTRU O VIA  PENTRU O VIA  

ÎN ITALIA

LINI TIT

Afl  totul despre 

drepturile tale

de luni pân  vineri, 

de la 10.00 la 19.00

costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclus
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Aurelia
Pop, `n
misiune
educativ\
la Roma

V\mile, asaltate 
de stranieri 

V\mile din vestul ]\rii
nu mai fac fa]\ num\rului
imens de rom=ni care se `n-
torc din str\in\tate pentru a-
[i petrece concediul acas\.

B\sescu
la Roma:
rom=nii
trebuie
trata]i ca
europeni
Urm\torul num\r din Gazeta
Rom=neasc\, pe 5 septembrie
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