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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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SUNI ÎN ROMÂNIA CU 2 CENŢI/MIN

ŞI ÎN PLUS 
300 MEGA/SĂPTĂMÂNĂ 
50 MINUTE/SĂPTĂMÂNĂ CĂTRE TOŢI
MINUTE NELIMITATE CĂTRE WIND

Congresul 
al XV-lea

Ponta va candida 
la prezidenţiale

După luni de suspans, pre -
mierul Ponta pune capăt spe -
culaţiilor legate de candida -
tura sa la şefia statului: accep -
tă să fie prezidenţiabilul PSD.

Munca în străinătate
destramă familii

Sute de românce îşi lasa
soţii acasă şi emigrează, iar
după ce îşi câştigă inde -
pendenţa financiară, renunţă
la familia din ţară.
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Salariul minim a
crescut la 200 de euro

Aproape un milion de
români sunt plătiţi de la 1 iulie
cu 5,35 lei pe oră. Adică 1,2 euro
pe oră sau cu puţin peste 200
de euro brut, pe lună.
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Sorin Cehan

Când aud termenul de
“Congres”, nu mă gândesc, aşa
cum ar face majoritatea occi-
dentalilor, la cel american, care
datează din 1789 şi din care au
făcut parte oameni ca Abraham
Lincoln sau John F. Kennedy.
Nici la Congresul Naţional
African, fondat în epoca
apartheidului , al cărui simbol a
rămas Nelson Mandela. Nici la
Congresul Natal Indian, fondat
în 1893 în Africa de Sud de
Mohandas Karamchand Gan-
dhi, mai târziu cunoscut ca
Mahatma, pe atunci emigrant. 

(continuă la pag. 12)

www.gazetaromaneasca.com

Congresul diasporei,
comunitatea în febră

� MAE are un plan secret de
selecţie a “congresmanilor”
� Ce spun liderii românilor din
Italia: “Vrem să participăm”
� Congresul va fi organizat în 30
noiembrie, după prezidenţiale

Zâna vinurilor româneşti:
“Avem cu ce să ne lăudăm”
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Marinela Ardelean a prezentat 50 de vinuri româneşti în Italia
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