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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”

lineaamicapa

Mandatul lui Klaus 
Iohannis a fost validat

Curtea Constituţională 
a validat mandatul de pre-
şedinte obţinut de Klaus Io-
hannis. Acesta se va instala la 
Cotroceni pe 22 decembrie.

Bogdan Aurescu, noul 
ministru de Externe

Diplomatul este noul minis-
tru de Externe, după demisiile 
lui Corlățean și Meleșcanu și 
retragerea propunerii amba-
sadorului Mihnea Motoc.

Procurorul şef al  
DIICOT, după gratii

Şefa Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminali-
tate Organizată şi Terorism, 
Alina Bica, a fost arestată pre-
ventiv pentru abuz în serviciu.

Dragă române  
de acasă
Mirela Dumitrașcu*

Ţie, celui care vrei să-mi 
negi un drept constituţional, 
dobândit cu sângele celor care 
au murit în ’89. Ţie, care pret-
inzi că „spălătorii de buci” 
şi „căpşunarii” Europei nu 
mai niciun cuvânt de spus în 
privinţa României. Să-ţi spun 
eu de ce am votat, pentru pri-
ma oară în viaţa mea, la 30 ani. 

Să-ţi spun eu de ce pe 16 
noiembrie mi-am petrecut 
nouă ore la consulatul din 
Milano, împărţind declaraţii, 
voluntar. Să-ţi spun eu de ce în 
cele nouă ore petrecute acolo 
am mâncat doar o amărâtă de 
porţie de cartofi prăjiţi, (...)

(continuă la pag. 10)

«Am cerut demisia tuturor 
ambasadorilor din ţarile în 
care miile de români nu au pu-
tut vota», spune Dan Popa, din 
Modena, cel care a înfiinţat 
în octombrie un post de radio 
online, Radio România-Italia.

Un post online pentru toată diaspora Dan Popa: 
Ambasadorii 
ar trebui să 
demisioneze

Radio România - Italia
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Iohannis a avut cel mai slab scor în Sicilia
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