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Ungureanu  a
demisionat   

Somat de premierul
T\riceanu, ministrul de
Externe a renun]at la
func]ie.

Violen]e la un
meci de handbal

Derby-ul Dinamo-
Steaua s-a anulat dup\
ce suporterii s-au bom-
bardat cu petarde.

Elitele p\r\sesc
Rom=nia

Rom=nii cu studii
superioare aleg s\
lucreze `n SUA sau `n
]\rile UE.
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Sorin Cehan

Au trecut exact trei luni de
c=nd, pe 9 noiembrie 2006,
avocatul italian Giancarlo
Germani a `nfiin]at, `mpreun\
cu un grup de rom=ni, un
“partid al rom=nilor din
Italia”, intitulat “Identitatea
Rom=neasc\”.

Am scris atunci despre
numeroasele semne de `ntre-
bare ridicate de asemenea
demers, folosind expresii ca
“partid fantom\” sau “partid
f\cut pe ascuns”, pentru c\
ini]iatorii nu f\cuser\ o
minim\ preg\tire a publicului
c\ruia i se adresa ini]iativa.
Sugeram atunci c\ partidul
era de fapt o “f\c\tur\”, o
structur\ care urmeaz\ s\ fie
predat\ “la cheie” unor
grupuri interesate de la
Bucure[ti.

“~n Spania deja s-a `nfiin-
]at un partid, care a fost
«`nchinat» lui Gigi Becali,
ceea ce i-a anulat practic exis-
ten]a. Asemenea mi[c\ri dis-
trug credibilitatea unei con-
struc]ii politice...

(continu\ la pag. 2)   

Partidul rom=nilor/2

Cerin]e pentru cet\]enia italian\
Rom=nii din
Italia fac par-
tide pe band\
rulant\

Dup\ apari]ia la Roma a Partidului
Rom=nilor din Italia (Identitatea Rom=-
neasc\), condus de avocatul italian
Giancarlo Germani, rom=nilor din Italia
li se mai preg\te[te un partid, de data
aceasta cu o ideologie clar\: tragerea `n
]eap\ a corup]ilor [i ap\rarea cre[tinis-
mului. Ini]iativa apar]ine unui grup de
refugia]i politic rom=ni din Milano,
grup condus de Iulian Curelea, 50 ani,
`n Italia din ianuarie 1990. 
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La 1 ianua-
rie 2007
erau 6.800
de rom=ni
`nchi[i `n
Centrele de
permanen]\

Nicolae
Posa, 30 ani,
accident de
munc\ mor-
tal pe un
[antier din
Verona
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