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Sorin Cehan   

Guvernul italian a re`nnoit
restric]iile pentru rom=nii care
vor s\ vin\ la munc\ `n Italia [i
pentru anul 2010, conform unei
circulare a ministerului italian de
Interne din 3 decembrie. Este
vorba despre restric]ii doar `n
anumite sectoare, nu `n toate,
pentru care angaj\rile se fac `n
urma ob]inerii unei autoriza]ii de
la Biroul Unic al Imigra]iei. P=n\
la urm\, sunt restric]ii simbolice,
pentru c\ “grosul” for]ei de
munc\ rom=ne[ti se `ndreapt\ `n
Italia spre construc]ii [i asisten]a
persoanei, unde nu sunt restric]ii.

Tocmai pentru c\ sunt simbo-
lice, guvernul italian putea
renun]a la ele. Nu ar fi fost vreun
mare scandal politic dac\
Poporul Libert\]ii lui Berlusconi,
partidul partener al pedeleului lui
B\sescu, ar fi f\cut un gest la fel
de simbolic de ridicare a
restric]iilor.

(continu\ la pag. 8)

Vasile
L\c\tu[,
un rom=n
de succes
la Milano

CALL YOUR 
COUNTRY

VORBEŞTI CU ŢARA TA 
ÎNCEPÂND DE LA 10 EUROCENT/MIN

Info pe wind.it

“Nu m\
a[teptam
la at=]ia
rom=ni
pleca]i”
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Traian B\sescu a fost validat
oficial ca noul pre[edinte al
Rom=niei p=n\ `n 2014, dup\ o
campanie electoral\ agitat\.

~nc\ 5
ani cu
Traian
B\sescu
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Semicomunitari
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Boc, eterna solu]ie
ca premier 

Vicepre[edintele PD-L,
Gheorghe Flutur, a decla-
rat c\ Emil Boc ar putea fi
numit de Traian B\sescu
`n func]ia de premier. 

CFR, campioan\
de iarn\

La finalul turului, echi-
pa din Gruia se afl\ pe pri -
ma pozi]ie a clasamentului.
Steaua [i Unirea Ur ziceni
completeaz\ podiumul.
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Criza nu iart\
Rom=nia

Marile programe anti-
criz\ lansate `n acest an 
au fost prea slabe pentru 
a repune economia
rom=neasc\ `n mi[care.
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