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Sorin Cehan 

Am ascultat discu]ii infinite
despre articolul 18, care blo-
cheaz\ concedierea angaja]ilor
din Italia care au contract pe timp
nedeterminat. 

Un articol din statulul
lucr\torilor italieni, aprobat `n
1970, `n urm\ cu peste 40 de ani,
pe c=nd nu exista globalizare,
imigra]ie, concuren]a chinez\ sau
credite subprime. 

~n esen]\, articolul 18 ̀ l ̀ mpie-
dic\ pe angajator s\ dea afar\ un
om, l\s=nd justi]ia s\ decid\ dac\
motivul concedierii este justificat
sau nu. 

Este armura italienilor care au
“prins” a[a-numitul post fix, o
slujb\ pe via]\, din care nu pot fi
urni]i, indiferent ce se `nt=mpl\.
Cade euro, cade lumea, articolul
18 trebuie s\ le protejeze locul de
munc\. 

Chiar dac\ furi de la locul de
munc\, articolul 18 te protejeaz\. 

(continu\ la pag. 17)

Claudiu
Mitea:
“Calitate”

Cristina
Barbu,
primul CD
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Diaconescu la Roma

~nv\]\turile Episcopului Siluan
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Candidat
surpriz\:
epitropul 
bisericii

La Civitavecchia s-a organizat un mare
banchet `n curtea bisericii, la care [i-a anun]at
candidatura epitropul Doru Costel Nistor.

Cursele low-cost s-au
mutat pe Otopeni

B\neasa s-a `nchis. Ro -
m= nii obi[nui]i s\ c\l\toreas -
c\ mai ieftin se `mbarc\
acum de pe Otopeni. Cresc
pre]urile biletelor.

Stoichi]\, noul 
tehnician al Stelei

Pe fondul rezultatelor
slabe, Gigi Becali a g\sit
aceea[i solu]ie: l-a demis pe
Ilie Stan [i l-a angajat pe
Mihai Stoichi]\.
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Se `nchide OTV-ul
lui Diaconescu

CNA a aplicat televiziunii
OTV cea mai drastic\ sanc -
]iune: `njum\t\]irea licen]ei
audio vizuale. Postul mai
emite p=n\ `n octombrie.

pag. 23

P\rintele Ioan Dimulescu a prezentat candidatul


