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Sorin Cehan
Giuliano Amato, ministrul

de Interne al Italiei, a vizitat
Rom=nia [i Bulgaria, [i a sem-
nat cu omologii s\i de la Sofia
[i Bucure[ti acorduri de com-
batere a criminalit\]ii trans-
frontaliere. Amato anun]ase la
`nceputul lunii noiembrie c\ nu
e obligatoriu ca deciziile
privind for]a de munc\ s\ fie
acelea[i `n privin]a bulgarilor [i
rom=nilor. “Bulgaria [i
Rom=nia sunt `nfr\]ite (`n
intrarea `n Ue - n.r.), dar cine
spune c\ sunt siameze?”. 

Tot `n noiembrie, Amato
declara: “Din p\cate, rom=nii
au [i o cot\ de criminalitate
organizat\. Voi `ncerca s\ sem-
nez cu Rom=nia un acord `nt\-
rit de colaborare pentru lupta
contra criminalit\]ii. Dac\ aces-
ta va fi satisf\c\tor, nu vor fi
limite la circula]ia lor”. Amato
a fost la Bucure[ti [i a semnat
deja cu Vasile Blaga acordul de
care vorbea. Este acest acord
“satisf\c\tor” sau nu? Deocam-
dat\ [tie doar Amato, ministrul
cheie `n problema liberei circu-
la]ii a for]ei de munc\ rom=-
ne[ti `n Italia dup\ 1 ianuarie.

Ministrul cheie

Comunismul a
fost condamnat    

Discursul lui B\ses-
cu, `n [edinta comun\ a
Parlamentului, a `mp\r-
]it ale[ii `n tabere.

Mutu, golgheter
`n Serie A

Fotbalistul a afirmat,
dup\ ce a marcat `m-
potriva Milanului, c\ la
31 de ani se va retrage.

Risc de inunda]ii
[i `n 2007

Dup\ ce viiturile au
lovit în ultimii doi ani,
prim\vara lui 2007 va
aduce alte inunda]ii.
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Ministrul de
Interne Amato:
“Italia `ncepe s\
devin\ a doua
Rom=nie”

Ministrul Giuliano Amato a f\cut o
vizit\ de dou\ zile `n Rom=nia, `nt=lnin-
du-se cu ministrul Vasile Blaga [i cu
pre[edintele B\sescu. Amato a spus la
Bucure[ti c\ num\rul românilor pleca]i
în Italia este atât de mare, încât ]ara pe
care o reprezint\ “e pe cale s\ devin\ o
a doua Românie a Europei”.
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“~ngerul
de la
metrou”,
Ramona
Iano[, nu
poate
munci
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Amato la Bucure[ti

Pastorala
Patriarhului
Teoctist, la
Na[terea
Domnului

Detalii despre decretul fluxuri bis
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