
CALL YOUR COUNTRY 

INFO PE WIND.IT

SUNI ÎN ROMÂNIA
DE LA 5 CENTI PE MINUT

Nr. 22, An X  � 8 - 14 iunie 2012  � gazeta@stranieriinitalia.it  � s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia  � pre] 1,20 €

Reg. Trib. Roma nr. 118/2003 del 17.03.2003 g Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA

SUPER NOI WIND

INFO PE WIND.IT

400 MINUTE SI 400 MESAJE
CATRE WIND LA DOAR 2,2€ PE SAPTAMÂNA

www.gazetaromaneasca.com

Sorin Cehan 

Nicolae Gu]\ a venit degeaba
la Roma. Armate de oameni
tocmi]i au `mp=nzit Roma cu chi-
pul lui z=mb\re], murd\rind ora[ul
[i sco]=ndu-i din s\rite pe mul]i
romani. Gunoierii de la AMA au
f\cut multe ore suplimentare pen-
tru a `ncerca s\ cure]e c=t de c=t
Roma, transformat\ peste noapte
`n “Capitala Manelelor”, iar
poli]ia municipal\ s-a mobilizat
pentru a-i descoperi pe f\ptuitorii
afi[ajului abuziv. 

Dup\ toate acestea, au
cump\rat bilete la concert doar
150 de oameni. Sala de la Eur cu
o capacitate de 3500 de locuri,
dintre care 2500 pe scaune, era
cam mare pentru un concert at=t
de mic [i concertul a fost anulat,
la fel [i “turneul” care urma s\
continue la Napoli, Milano,
Verona [i Bologna. 

(continu\ la pag. 8)
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Nicoleta
Pricop,
voluntar\ 
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Sinistra]ii pleac\ acas\

“Nu trebuie s\ pl\ti]i taxa pe casa din ]ar\”
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Nicolae
Gu]\,
concert
ratat la
RomaPoli]ia Municipal\ din Roma `i caut\ pe cei care au lipit afi[ele

Capitala 
antimanele

Tensiuni `ntre
Rom=nia [i Ungaria

Dorin]a de re`nhumare `n
Rom=nia a poetului maghiar
Nyiro Jozsef a dat startul unui
adev\rat scandal `ntre auto-
rit\]ile rom=ne [i cele ungare.

Echipele din Serie A,
cu ochii pe rom=ni

Udinese, Chievo, AS
Roma, Lazio sunt `nc=ntate
de fotbali[tii no[tri [i vor s\
demareze o campanie puter-
nic\ pentru achizi]ionarea lor.
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Furturi din bagaje
pe Henri Coand\

Poli]i[tii au prins `n fla-
grant patru b\rba]i, angaja]i
ai firmei contractate de
aeroport pentru `nc\rcarea-
desc\rcarea bagajelor.
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