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Sorin Cehan 

“V\ solicit sprijinul pentru ca
cet\]eanul nostru s\ fie primit de
Onorabilul Ministru al Justi]iei,
Angelino Alfano, sau de un cola-
borator de-al s\u, pentru a-[i
putea expune direct situa]ia sa
grav\”. 

Este un fragment dintr-o scri-
soare trimis\ de Ambasadorul
Rom=niei `n Italia, R\zvan
Rusu, consilierului diplomatic al
ministrului Justi]iei, Marco
Peronaci, pe 15 decembrie 2009. 

Cel pentru care Ambasadorul
solicita o audien]\ la ministru
este un cet\]ean rom=n cu mai
multe probleme, de munc\, de
locuit, care a f\cut denun]uri
peste denun ]uri, ba chiar [i greva
foamei la Bruxelles. 

Florin Damian, 55 de ani, ori-
ginar din jude]ul Bac\u, s-a sta-
bilit la Pinerolo, l=ng\ Torino,(...)

(continu\ la pag. 4)

B\sescu atac\ 
dur Olanda

“Face un abuz f\r\ limi-
te”, a fost reac]ia pre[edinte-
lui B\sescu fa]\ de opozi]ia
Olandei privind aderarea
]\rii noastre la Schengen.

Start pentru 
titlu `n Liga I

Dinamo este liderul cla-
samentului, la opt puncte `n
fa]a Stelei, care ocup\
pozi]ia a patra. {i CFR Cluj
[i Rapid au [anse la titlu.
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Nu vom mai arde
gazele ru[ilor

Z\c\m=ntul uria[ de
gaze descoperit `n Marea
Neagr\ ne-ar putea asigura
independen]a energetic\
fa]\ de Rusia.
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Scrisoarea
unei mame
din Italia

Afaceri
de succes
la Milano
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R\zboiul p=inii

7.000 de oameni la spectacolul ARI
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Biseric\
de 16
milioane
de euro

La Roma va fi construit\ o cate-
dral\ ortodox\ rom=neasc\, cu spriji-
nul Prim\riei Romei [i a Rom=niei.


