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Taxa auto na[te
dispute

Mii de rom=ni sunt
nemul]umi]i de banii pe
care-i pl\tesc statului
român pentru tax\.

{tefan Radu,
transferat la Lazio

Fostul dinamovist
este oficial juc\torul lui
Lazio `n schimbul a
peste 5 milioane euro.

pag. 26 pag. 41

Sorin Cehan

Un rom=n va fi desp\gubit
de fostul s\u patron pentru
munca de angajat la negru, `n
2002 [i 2003, pe vremea
c=nd era clandestin. 

Un judec\tor din Padova a
stabilit c\ are dreptul la
desp\gubiri de circa 15.000
de euro, cit=nd `n sentin]\
articolul 36 din Constitu]ia
italian\, care spune:

“Muncitorul are dreptul la
o remunera]ie în propor]ie cu
cantitatea [i calitatea muncii
sale [i în orice caz suficient\
s\-i asigure lui [i familiei
sale o existen]\ liber\ [i
demn\. Durata maxim\ a
zilei de lucru e stabilit\ de
lege. Muncitorul are dreptul
la odihn\ s\pt\mânal\ [i la
concediu anual remunerat [i
nu poate renun]a la ele.”

Unui clandestin i s-a
recunoscut un drept cons-
titu]ional, ceea ce spune
destul despre Justi]ia italian\.
Legea e aceea[i pentru to]i.

Aceea[i lege

A c=[tigat 12
milioane de euro  

Un bucure[tean este
posesorul celui mare
mare premiu din istoria
Loteriei Rom=ne.
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Cosmin Fabian, un rom=n de
38 ani, era la comenzile unui
utilaj cu bra] telescopic, pr\bu[it
duminic\ 27 ianuarie pe via del
Tritone, o strad\ din centrul
Romei. Ca prin minune, n-au
fost victime. Un autobuz trecuse
cu c=teva secunde `nainte pe sub
utilaj.

A dobor=t 
o macara 
`n centrul
Romei

Cristina
Muntean
[i-a deschis
o agen]ie
imobiliar\
`n Italia

Ramona
Gabriela
Nicoar\,
ucis\ din
r\zbunare
la Torino

pag. 3

pag.
21

pag.
13

Certificatul de boal\ din ]ar\

Per sapere 

TUTTOTUTTO
sui tuoi diritti

166.105.612
www.stranieriinitalia.it

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa 

pag. 10

Treab\ rom=neasc\ 


