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B\sescu: “Nu sunt
bani de pensii”

Pre[edintele sus]ine
c\ "p\c\leala electora-
l\" de m\rire a pensiilor
nu are suport financiar.

Telenovela lui
Chivu continu\ 

C\pitanul Na]ionalei
a ratat transferul la Real
Madrid din cauza l\co-
miei impersarilor.
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Sorin Cehan

Procedeul e omologat de
ani de zile. ~n cazul producerii
unui accident mortal, fie el de
munc\ sau de circula]ie,
familia victimei este luat\ cu
asalt de "binevoitori", avoca]i
sau reprezentan]i ai lor, care
speculeaz\ situa]ia. 

Pre]urile agen]iilor de
pompe funebre sunt foarte
mari [i deobicei nimeni nu are
banii str=n[i pentru o
asemenea nenorocire. De[i ar
trebui s\ coste maxim 2.000
euro, pre]urile vehiculate sunt
de 5 - 6.000 de euro pentru
transportul unui sicriu `n
Rom=nia. Apar "binevoitorii",
cu banii `n m=n\, de ajuns
pentru transport [i chair
pentru `nmorm=ntarea din
Rom=nia. Familia victimei
este pus\ `n schimb s\
semneze c=teva "h=rtii", de
fapt procuri speciale, care
`mputernicesc avoca]ii
respectivi s\ se ocupe de
proces [i s\ `ncaseze `n
numele familiei victimei toate
desp\gubirile.

(continu\ la pag. 20)

Sub p\m=nt srl

Contractul de munc\ sezonier

Accidentul de circula]ie din
1 iulie de la Roma, `n care au
murit 6 rom=ni, a fost prilej de
bucurie pentru re]elele care se
ocup\ de recuperarea desp\gu-
birilor la care au dreptul
familiile. De multe ori, banii nu
mai ajung unde trebuie.

pag. 18

ARI cere desfiin]area DRRP
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Accidentele
mortale, min\
de aur pentru
avoca]i f\r\
scrupule

Mafia
mor]ilor

Rom=nia, hoa]a
Europei 

}ara noastr\ este pe
primul loc `n Europa la
capitolul deturnare de
fonduri europene.
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Primarul
Veltroni a
`nceput s\
trimit\
cer[etori
`napoi `n
Rom=nia

Andi R\diu,
autorul unui
site pentru
rom=ni:
“Regret c\
am venit `n
Italia”

pag. 7

etno
communication

+39.06.8741.0333

Include publicitatea ta 
în ziarele multiculturale 

europene
 

Telefoneaza astazi˘ ˘

Mafia
mor]ilor
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