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Revelion `n strad\
pentru rom=ni

Sute de mii de ro-
m=ni au petrecut Anul
Nou la concertele or-
ganizate de autorit\]i.

Accident aviatic
pe Otopeni

Un avion cu 123 de
pasageri la bord s-a lo-
vit de o ma[in\ aflat\ pe
pista aeroportului.
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Sorin Cehan

A `nceput anul 2008 [i n-am
aflat `nc\ oficial dac\ Guver-
nul de la Roma men]ine res-
tric]iile pentru lucr\torii ro-
m=ni `n anumite sectoare de
activitate. Nu exist\ explica]ii
[i justific\ri pentru t\cerea
Guvernului Prodi, mai ales c\
problema rom=nilor a fost me-
reu `n centrul aten]iei `n ulti-
mele luni. 

Dar n-ar fi de mirare ca din
cauza unor chestiuni de poli-
tic\ intern\, Prodi [i compania
s\ nu aib\ curajul s\ abordeze
acest subiect. La sf=r[itul a-
nului 2006, dup\ mai multe
apeluri pentru neimpunerea de
restric]ii lucr\torilor rom=ni,
Roma a anun]at accesul liber
pentru mai multe categorii de
lucr\tori (cum ar fi cei din
construc]i [i din sectorul
domestic), `n timp ce pentru
alte categorii au fost men]inute
restric]iile, cu promisiunea c\
dup\ un an aceste restric]ii vor
fi reanalizate. A[tept\m totu[i
o clarificare.

Misterul restric]iilor

Cresc salariile,
cresc [i pre]urile  

De la 1 ianuarie
2008, salariile, pensiile
[i pre]urile s-au majorat
la unison.
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Guvernul Prodi a renun]at la
primul decret de expulzare a
rom=nilor, din cauza unor
defecte tehnice. Pe 28 decem-
brie a fost emis un alt decret cu
un con]inut similar.

Anul Nou
ne-a adus
cadou un
alt decret
antirom=ni
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Camelia
Liana
Jum\tate le
prezint\
[tirile Tv
nordi[tilor

Rom=nc\
de 17 ani,
asasinat\
`n noaptea
Anului Nou
`n Calabria
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Desp\gubiri la pierderea bagajelor

Per sapere 

TUTTOTUTTO
sui tuoi diritti

166.105.612
www.stranieriinitalia.it

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa 
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