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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
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ŞI ÎN PLUS

MINUTE NELIMITATE CĂTRE WIND

50 MINUTE CĂTRE TOŢI

300 MEGA INTERNET

SUNI ÎN ROMÂNIA CU 2 CENŢI PE MINUT

Timpul prezent

Mafia vânzătorilor de locuri de muncă

«Numărul românilor care aleg să
părească țara este din ce în ce mai mic.
România de astăzi nu mai este
România de acum 15 sau 20 de ani.
Diferențele între țările occidentale și
România s-au estompat.» Victor Ponta
este foarte optimist atunci când spune
că exodul s-a oprit. Cât despre cei deja
plecaţi, se vor putea întoarce: «Vrem să
asigurăm condiții în țara noastră sufi-
cient de motivante pentru ca cei care
doresc să se întoarcă să o poată face.»

Sorin Cehan

Victor Ponta este prim-
ministru. Are în mână destule
pârghii pentru a interveni în
toate sectoarele care influen-
ţează traiul civilizat al unui
popor. Este şi preşedintele prin-
cipa lului partid din Parlament,
fără probleme de majoritate, cu
destui parlamentari aliniaţi în
poziţie de drepţi. Victor Ponta ar
trebui să plece, paradoxal, cu
un handicap în cursa prezi den -
ţială: el are totul pe mână
ACUM, ar putea face multe
acum în loc să promită pentru
mai târziu, când, la Cotroceni,
nu va mai avea toate butoanele
de coman dă la îndemână.

(continuă la pag. 15)
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Ponta: «Emigrează
mai puţini români!»

Interviu în exclusivitate: Cum se vede diaspora de la Palatul Victoria

pag. 
5

Nouă foşti miniştri,
cercetaţi de DNA

Procurorii români au des -
chis o anchetă de proporţii în
care sunt vizați mai mulți po -
liticieni. Nouă miniştri ar fi luat
mită zeci de milioane de euro.

Fiecare român, dator
cu 3.000 de euro

Statul a îndatorat fiecare
român cu 3.000 de euro,
nivelul datoriei publice cre-
scând cu 9 miliarde de euro
în trei ani. 
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1,3 milioane de români
muncesc în UE

Comisia Europeană spune
că 1,29 milioane de români
munceau anul trecut în alte
țări UE. În realitate, numărul
este mult mai mare.
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