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Mit\ la Ministerul
de Interne

Secretarul de stat Dan
F\tuloiu s-a autodenun]at
`ntr-un dosar privind o mi -
t\ de 1 milion € pentru “re -
 zol varea” a 48 de dosare.

Mihai Stoica 
a revenit la Steaua

Dup\ trei ani, Mihai
Stoica s-a `ntors ca mana-
ger general la Steaua [i
sper\ s\ ia titlul `n acest
sezon cu “ro[-alba[trii”.
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B\sescu, `n dizgra]ia
rom=nilor

~ncrederea `n pre[edintele
Traian B\sescu [i premierul
Emil Boc s-a pr\bu[it dra-
matic. {eful statului este
creditat cu doar 13%.

Capra vecinului
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Sorin Cehan 

Guvernul italian a decis, pe
[est, s\ me n ]in\ restric]iile pentru
lucr\ torii rom=ni [i `n 2011, limita
p=n\ la care Italia poate decid\
singur\. ~ncep=nd cu 2012, va
putea men]ine restric]ii doar da c\
va convinge Comisia Euro pean\
c\ ridicarea lor va bulversa pia]a
intern\ a muncii. Ar fi ridicol. ~n
2010, patronii italieni au solicitat
circa 6000 de “nulla osta” pentru
angajarea unor rom=ni, `n meserii
`n care nu putem munci liber. 

Restric]iile sunt simbolice,
pentru c\ 99% dintre rom=ni mu -
n cesc `n domenii f\r\ restric]ii la
angajare (construc]ii, asisten]\ do -
mestic\, etc). Or, tocmai pentru c\
sunt simbolice, men]inerea
restric]iilor este un semn c\
r\m=nem cet\]eni de serie B.
Dup\ ce Maroni ne-a ar\tat cu
degetul, ca cet\]eni pasibili de
expulzare, indiferent c\ avem
pa[aport european, comunitatea
noastr\ prime[te `nc\ o lovitur\.

Restric]ii simbolice
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2011, `nc\
un an de
restric]ii pag. 
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Guvernul italian a decis pe 4 noiembrie s\
prelungeasc\ cu `nc\ un an restric]iile pe
pia]a muncii pentru rom=ni [i bulgari.

Rom=nii nu vor munci
liber nici anul viitor 


