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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

Parlamentul a validat 
noul Guvern

Plenul comun al Camerei 
Deputaților și Senatului a votat 
noua formulă guvernamentală 
propusă de premierul Ponta cu 
377 voturi pentru.

Traian Băsescu,  
la final de mandat

Duminică, 21 decembrie, 
este ziua în care președintele 
României, Traian Băsescu, îi 
predă mandatul lui Klaus Io-
hannis, fostul primar al Sibiului.

Accident aviatic la 
Constanţa, patru morţi

Un elicopter SMURD s-a 
prăbușit în lacul Siutghiol. Cei 
aflaţi la bord, pilotul, copilo-
tul, medicul și asistentul medi-
cal au murit înghețați.

Un an mai bun
Sorin Cehan

La sfârşit de an obişnuim 
să ne uităm în urmă, încer-
când să ne fixăm în minte şi să 
arhivăm întâmplările.

Gazeta Românească a con-
semnat faptele din comuni-
tatea românească, dar şi con-
textul acestora. Putem răsfoi 
împreună, la sfârşit de an, ur-
mele acestor fapte din paginile 
GR. 

Ne amintim, astfel, că în-
ceputul anului 2014 a însem-
nat eliminarea tuturor 
restricţiilor de pe piaţa muncii 
din toate ţările din UE. Impor-
tant pentru cei care au plecat 
de aici, presaţi de cifrele record 
ale şomajului şi înrăutăţirii cli-
matului economic.  

(continuă la pag. 16)

Dacă, în loc de 51, s-ar fi 
aprobat toate cele 66 de secţii 
cerute de Ambasadă, nu ar 
mai fi fost probleme? «În mod 
cert, aceste probleme ar fi fost 

incomparabil mai mici, pro-
babil toţi alegătorii care s-au 
prezentat la secţiile de vot ar 
fi reuşit să voteze”, afirmă 
Ambasadoarea Dana Constan-

tinescu în interviul acordat 
Gazetei Româneşti. Noi file 
din dosarul “Ambasadorii”, 
deschis de Klaus Iohannis 
după 16 noiembrie.

«Mai multe 
secţii de vot 
ar fi rezolvat 
problemele»  

SĂRBĂTORI FERICITE!
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De unde venim şi încotro mergem
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Interviu cu Ambasadoarea Dana Constantinescu

Scheletele din dulapul noului ministru al diasporei


