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GRATIS

Gabriel [i Gabriela Serea, emigra]i de o lun\: 

“Am venit la Londra pentru
a `ncepe o nou\ via]\”

Mica publicitate 
ESTE GRATUIT  

în acest ziar! 
Trebuie doar s  ne trimi i text 

la nr 07852194677 
sau s  ne scrii la 

ziarul@myownmedia.co.uk
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Sorin Cehan

“Drapelul României se arbo-
reaz\ la sediul misiunilor diplo-
matice [i oficiilor consulare ale
statului român din str\in\tate, pre-
cum [i la re[edin]a [efilor misiu-
nilor diplomatice [i oficiilor con-
sulare”, se spune `n Legea nr.
75/1994, privind arborarea
drapelului Ro mâ niei, intonarea
imnului na]ional [i folosirea sigili-
ilor cu stema României de c\tre
autorit\]ile [i institu]iile publice.

De c=nd consulatul Rom=niei

din Londra func]ioneaz\ `n
Kensington Street, col] cu Holland
Road, la sediul misiunii nu a flutu-
rat niciodat\ tricolorul rom=nesc. 

Se zvone[te c\ proprietarul
cl\dirii nu vrea `n ruptul capului s\
vad\ drapel rom=nesc acolo, pen-
tru c\, trebuie spus, la intrarea la-
teral\, pe unde se face accesul pu-
blicului `n sec]ia consular\, flutur\
alte trei drapele. Ziarul nostru a
semnalat acest lucru [i anul trecut,
[i din partea ambasadei am primit
asigur\ri c\ “problema” se va
rezolva.         (continu\ la pag. 11)

Pe un gazon de groaz\,
Calificarea la 
CE 2012, ratat\

Sport, pag. 23

Actualitate, pag. 12

1.000 de zile 
cu Boc, co[mar
pentru rom=ni

Actualitate, pag. 18

Mai ader\m?

Corup]ia nu ne
las\ `n Schengen

Actualitate, pag. 13

Migra]ia
medicilor las\
spitalele pustii

Actualitate, pag. 16

Tr\dare `n coali]ie

Votul diasporei,
decis de unguri
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Asistentele medicale din Marea Britanie
originare din Europa de Est pun `n pericol
via]a pacien]ilor deoarece nu pot vorbi
corect limba englez\, a avertizat pe 8 sep-
tembrie lordul Robert Winston, `n cadrul
unei dezbateri pe tema standardelor de
instruire pentru muncitorii din s\n\tate
proveni]i din alte ]\ri. Lordul Robert
Winston (foto), un reputat medic, profesor
de studii de fertilitate la Imperial College
London, a declarat c\ este `ngrijorat `n spe-
cial de asistentele din Rom=nia [i Bulgaria,
care au competen]e limitate de comunicare
“chiar [i `n limba lor”.

Lordul Winston: asistentele
din Rom=nia sunt periculoase
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Comunitatea declar\
r\zboi consulatului

Func]ionari nepolitico[i,
telefoane la care nu
r\spunde nimeni, costuri
mari, chiar [i lipsa steagului
rom=nesc de la sediul
reprezentan]ei diplomatice,
sunt doar c=teva din
nemul]umirile exprimate de
sute de rom=ni din UK, pe
forumul ROMANiONLiNE.


