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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

O comunitate
unită

Românii din diaspora,
principalii investitori

Românii care lucrează pes -
te graniţă au trimis anul trecut
acasă 4,2 miliarde euro, mai
mulţi bani decât au investit
străinii în ţara noastră.

Guvernul dă startul
pomenilor electorale

Se reduc contribuțiile socia-
le cu cinci procente din
octombrie. Măsura va intra în
vigoare în timpul campaniei
electorale pentru pr ezidențiale.
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Dan Diaconescu
vrea la Cotroceni

Declarându-se profund
pre ocupat de soarta copiilor și
pensionarilor, DD este sigur că
va ajunge în turul doi al scru -
tinului pentru şefia statului.
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Andi Rădiu
Duminică, 15 iunie, s-au

împlinit 125 de ani de la moartea
lui Mihai Eminescu. Eveniment
peste care mulţi dintre patrioţii
înfocaţi din diaspora au trecut
fără ca măcar să-şi amintească.
Puţine asociaţii din străinătate
au marcat evenimentul şi am
avut onoarea să particip la o
astfel de rară manifestare
culturală, dedicată poetului
naţional, organizată de asociaţia
“Mihai Eminescu” din Viena.

Acolo am întâlnit altfel de
români, altfel de autorităţi
locale, o altă societate, alte reguli
de convieţuire şi de respect, faţă
de Italia.            (continuă la pag. 4)

www.gazetaromaneasca.com

«În Italia poți fi doar
zidar sau agricultor»

� Sfatul unei “badante” către 
fiul ei: «Să nu vii în Italia»
� Ce spun alte femei: «Italia mi-a
oferit mult, sunt apreciată»
� «Aici ajung să câștig 800 de
euro și nu-mi lipsește nimic»

Sondaj: Cine se mai
întoarce în România?
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