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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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PENTRU TINE ŞI PENTRU AMICII TĂI

APELURI NELIMITATE PENTRU 3 LUNI

1 GIGA PE LUNĂ PENTRU 1 AN

MAI MULŢI AMICI ADUCI, MAI MULTE AVANTAJE AI.

S-au trezit?

George Lupaşcu, un artist român în Italia

Vicepreşedintele Comisiei
pentru românii de pretutin-
deni din Camera Deputaţilor,
Mircea Dolha (PNL) a cerut
“demisia imediată” a minis-
trului Stanoevici, vinovat că nu
ar fi consultat Parlamentul în
stabilirea datei de 30 noiem-
brie pentru organizarea Con-
gresului. Răspunsul ministru-
lui diasporei: “Nu este adevărat
că nu au fost consultaţi, ei nu
sunt interesaţi. Au ceva cu
mine. Nu-mi dau demisia.”

Andi Rădiu

Scandal între ministrul
Bogdan Stanoevici și parlamen-
tarii din Comisia românilor de
pretutindeni din cadrul Camerei
Deputaților. Subiectul: ”amărâ -
tul” Congres al românilor de pre-
tutindeni. Parlamentarii nu sunt
de acord cu organizarea
acestuia, motivând că nu au fost
informați, că nevinovații de ei
nu știau mai nimic, că au auzit
câte ceva din presă. 

Cel mai vehement: deputatul
de Maramureş Mircea Dolha,
vicepreşedintele Comisiei pen -
tru românii din afara graniţelor,
care timp de doi ani a propus
două legi pentru românii din
străinătate.      (continuă la pag. 4)
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Congresul diasporei, 
Comisia contraatacă!

Comisia românilor de Pretutindeni sare la gâtul ministrului Stanoevici 
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Liber la facultate
fără Bacalaureat

Universitățile din țară îi
pot înscrie pentru acest an la
cursuri și pe cei care nu s-au
prezentat la Bacalaureat sau
pe cei care au picat examenul.

Scade natalitatea.
Pensiile, în pericol

Scăderea populației va crea
mari dificultăți economice.
Forța de muncă redusă va
trebui să susțină financiar un
număr mare de pensionari.
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Comerţ cu primari 
în prag de alegeri

PSD se întăreşte înaintea
prezidenţialelor. Ade me niţi
cu fonduri guverna men tale,
mai mulţi aleşi locali au mi -
grat din Opoziţie către Putere.
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Mircea 
Dolha 
nu vrea
Congres 
în 2014


