
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

NOI WIND UNLIMITED
Suni fara limite

la toate numerele Wind 

Info pe wind.it
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NOI INTERNATIONAL
120 minute catre România.

Si în plus ai Call Your Country gratis

www.gazetaromaneasca.com

Moda este
via]a mea,
dar nu totul

Manele 
cu regizor
italian

Num\rul str\inilor [omeri s-a dublat
pag. 9

Angaja]ii str\zii

Italia, [ocat\ de cer[etorii rom=ni

Sorin Cehan

Ar trebui s\ m\ tortureze cine-
va ca s\-i dau de poman\. Nu
mi-e mil\ de ei [i `mi sunt nesufe-
ri]i cer[etorii agresivi de pe strad\
[i de la semafoare [i le r\spund
direct `n rom=ne[te, f\r\ teama de
a gre[i, cu `ndemnul banal “la
munc\, nu la-ntins m=na”.

Italia s-a umplut de cer[etori
rom=ni de profesie, organiza]i sau
exploata]i de organiza]ii, sunt mii
de persoane care [i-au construit
via]a `n jurul acestor activit\]i, pe
care o transmit copiilor lor [i
copiilor copiilor lor. Nu este
vorba de un mare pericol de sigu-
ran]\ public\, p=n\ la urm\ te
s=c=ie [i nimic mai mult, (...)

(continu\ la pag. 6)
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Criza
b\rbilor
negre pag. 2-7

Ponta: Rom=nii nu
mai vor s\ emigreze

Premierul spune c\ nu mai
exist\ riscul ca rom=nii s\
plece din ]ar\ dup\ 2013, odat\
cu ridicarea complet\ a res -
tric]iilor de pe pia]a muncii.

S-a dat startul 
campionatului

~n stagiunea 2013-2014, `n
campionatul Rom=niei vor con-
cura 18 echipe. Steaua, CFR
Cluj, Petrolul [i Astra sunt prin-
cipalele favorite la titlu.

pag. 20 pag. 31

Pensionar cu 150 
de euro pe lun\

Pensionarii rom=ni se zbat
`n s\r\cie. 2 milioane de
b\tr=ni primesc pensii de 150 €
pe lun\, mult prea pu]in pentru
a putea avea un trai decent.
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