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“SPECIALE COLF E BADANTI”.
Regulile se schimba,
puneti-va la punct.

Ghidul practic
pentru noul contract 

pentru cine munceste
si pentru cine angajeaza.

Luni 2 aprilie,

CADOU 
cu Il Sole 24 ORE.
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T\riceanu:
“Alian]a a murit”   

Premierul d\ vina pe
PD pentru criza din
Alian]\ [i se g=nde[te la
un Guvern nou.

Rom=nia a f\cut
istorie `n Olanda

Fotbali[tii tricolori
au ob]inut prima remiz\
`n meciurile oficiale cu
“portocala mecanic\”.

12% din rom=ni
au emigrat

O treime din famili-
ile de români au avut
sau înc\ au un membru
plecat la munc\.
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Sorin Cehan

Anul 2007, primul dup\ in-
tegrare, ar putea deveni pen-
tru rom=nii din Italia anul
ortodoxiei.

Pe 25 martie s-a inaugurat
prima m=n\stire rom=neasc\,
pe 15 aprilie va avea loc o
mare `nt=lnire ortodox\ la Tor
Vergata, la Roma, num\rul
parohiilor cre[te `n progresie
geometric\, iar chestiunea
recunoa[terii bisericii s-ar
putea apropia de rezolvare `n
acest an. 

La Mirabella, Mitropolitul
Iosif a afirmat c\ 77 de preo]i
rom=ni slujesc acum `n Italia
cu binecuv=ntare de la
Patriarhie, iar PS Siluan a
anun]at c\ num\rul parohiilor
rom=ne[ti din Italia a ajuns la
65. Chiar [i `n insula Sarde-
gna, pentru c\ peste tot tr\iesc
rom=ni, a fost deschis\ de
cur=nd prima parohie. 

La Bari, p\rintele Mihai
Drig\ a ob]inut deja actele de
concesiune a unui teren pen-
tru construirea primei biserici
rom=ne[ti din Italia. {i sun-
tem abia la `nceputul anului.

Anul ortodoxiei

Protec]ia contra abuzurilor la munc\

Pe 25 martie, de Buna Vestire,
la inaugurarea m=n\stirii orto-
doxe rom=ne[ti de la Mirabella, a
plouat toren]ial. Au fost prezente
peste o mie de persoane. La un
moment dat, a ie[it soarele.
“Semn ceresc!”, a spus ~PS Iosif.
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Mariana
Papar\ din
Torino, a
doua
expozi]ie `n
galeria
“Aripa”

Bogdan
Olteanu:
“Cine nu
voteaz\, nu
poate pre-
tinde s\ fie
reprezentat”
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Desp\gubirile `n caz de accident
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Mitropolitul
Iosif: “Semn
ceresc la
inaugurarea
m=n\stirii de
la Mirabella”
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Inaugurarea m=n\stirii MirabellaInaugurarea m=n\stirii Mirabella


