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Filial\
PSD la
Alghero

5 aresta]i
`n mafia
mor]ilor

Apel c\tre Grillo

Emilia Stoica a ob]inut 55 de voturi
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Sede vacante 
la PSD Italia

Steagul rom=nesc a fluturat la 
ultima audien]\ general\ a Papei

Ultima
audien]\

"}ineam mult s\ fim aici. Nu am fost nici la lucru,
pentru c\ este o zi care poate nu se mai repet\ `n istoria
omenirii", ne-a spus un participant rom=n.
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Sorin Cehan

~n aceast\ prim\var\ se va ale -
ge un nou Papa, un nou Pre[edin-
te [i un nou prim ministru ai
Italiei, un nou primar la Ro ma...
Un alt eveniment din aceea[i cate-
gorie, dar mai pu]in important
pentru omenire, va avea loc: se va
alege pre [edintele PSD Italia, la
Congresul convocat pe 24 martie
la Roma. P=n\ acum s-au consti-
tuit 11 filiale `n Italia, care depin-
deau direct de PSD Diaspora,
organiza]ie condus\ (e un mod de
a spune) de deputatul de Br\ila,
Cristian Rizea. Trei candida]i `[i
disput\ suprema]ia `n organiza]ia
care ar avea, conform unor surse
din partid, peste 1000 de membri
cu carnet. Cei trei sunt Ciprian
Manoliu, pre[edintele PSD Mila -
no, Giani Huci, actualul coordo-
nator al PSD Italia [i Marian
Turea, pre[edintele PSD Torino. 

(continu\ la pag. 3)
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Schengen, obiectiv
ratat `n 2013

Aderarea la Schengen a fost
compromis\ [i `n acest an,
dup\ ce Germania a anun ]at c\
se opune. Guvernul de la
Bucure[ti a reac]ionat agresiv.

Steaua Bucure[ti,
lider deta[at `n Liga I

Steaua este de neoprit din
drumul pentru c=[tigarea celui
de-al 24-lea trofeu din istoria
clubului, marele obiectiv 
al “ro[-alba[trilor”.

pag. 18 pag. 31

Avem cel mai mic
salariu minim din UE

Bulgaria (159 €) nu mai
este pe ultimul loc din UE `n
ceea ce prive[te salariul
minim, locul ei fiind luat de
Rom=nia (157 €).
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