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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”
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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

Alegeri 
în diaspora

Cu sute de mii de cititori,
blogul unei românce din
Italia, fenomen mediatic 

Maria Tudose, 23 de ani, are 15.000 
de cititoare numai în Italia. Nu scrie
despre politică, ci despre dragoste!

Sorin Cehan

Zilele trecute, Asociaţia
Românilor din Italia (ARI), a
trimis Guvernului României
o propunere pentru alegerea
reprezentanţilor diasporei
care să meargă la Congresul
Românilor de Pretutindeni,
iar alegerile să se organizeze
odată cu cele prezidenţiale.

Iată, pe scurt, în ce constă
această propunere:

La sfîrşitul lunii noiembrie
se va organiza la Bucureşti,
pentru prima dată, Congresul
Românilor de Pretutindeni,
conform legii 299/2007. 

(continuă la pag. 16)
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“Eu sunt
femeie” 

Votat şi
insultat
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Vinovat că este român!

Rochii de
prinţese!

Mihaspose are un nou sediupag. 4
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Scandalul Ponta-
Băsescu, la apogeu

Consultările pe tema re -
du cerii contribuţiilor sociale
au provocat o nouă dispută
pu blică între preşedintele
Bă ses cu şi premierul Ponta.

Românii, tot mai
puțini și mai bătrâni

Dacă la 1 ianuarie 2014 în ța -
ră mai trăiau în jur de 19,140 mi -
lioane de români, în 2060 po pu -
laţia României ar putea ajunge
la 13 milioane de oameni.
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Parlamentarii,
chiulangii țării

Aleşii României au muncit
în plen, în cinci luni, mult mai
puţin decât lucrează într-o
singură lună, un salariat cu
program standard de opt ore.
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