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număr verde de pe telefon fix
tasta 2 din menù

număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil Serviciul Linea Amica este complet gratuit.

Linea Amica Immigrazione 
răspunde…

întrebări?

www.lineaamica.gov.it
  formular online
“Întreb un expert”

lineaamicapa
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SUNI ÎN ROMÂNIA CU 2 CENŢI/MIN

ŞI ÎN PLUS 
300 MEGA/SĂPTĂMÂNĂ 
50 MINUTE/SĂPTĂMÂNĂ CĂTRE TOŢI
MINUTE NELIMITATE CĂTRE WIND

Cedarea 
diasporei

Orfanii imigraţiei
ajung după gratii

“Numărul deţinuţilor a
crescut şi pentru că sunt copii
rămaşi în ţară nesupra -
vegheaţi”, spune Avocatul
Poporului, Victor Ciorbea.

Simona Halep, 
numărul 3 mondial

Chiar dacă a pierdut finala
de la Roland Garros contra
Mariei Şarapova, ro mâncă este
a treia în topul celor mai bune
jucătoare de tenis din lume.
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Nu le trebuie Bac, 
vor să emigreze

Mii de absolvenţi de liceu
nu s-au mai înscris la
Bacalaureat, motivând că
şi-au planificat să plece la
muncă în străinătate.
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Ovidiu Raețchi*

Poate că e vorba de un con-
curs: cum putem lua mai abitir
peste picior românii din
Diaspora printr-o numire
exotică la Ministerul
Românilor de Pretutindeni.

Bănel Nicoliță ar fi o soluţie
în acest sens - în fond omul a
devenit francofon, precum
actualul ministru. În plus, spre
deosibire de acesta, e muncitor
şi serios.

Sau - de ce nu? - Ogică! Ce-are
Ogică? Interacţionează bine cu
oamenii şi a dat piept cu
sistemul ticăloşit; (...)

(continuă la pag. 4)

www.gazetaromaneasca.com

PP-DD a pus ochii pe
ministerul diasporei

� Târguială între PSD
şi Partidul Poporului
� Preşedinta PP-DD,
Simona Man, pe cale
de a deveni ministru  
delegat al românilor
de pretutindeni

Elena Udrea: «Vreau 
să vă întoarceţi acasă»
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