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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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PENTRU TINE ŞI PENTRU AMICII TĂI

APELURI NELIMITATE PENTRU 3 LUNI

1 GIGA PE LUNĂ PENTRU 1 AN

MAI MULŢI AMICI ADUCI, MAI MULTE AVANTAJE AI.

Congresul diasporei,
valoare zero

“Nu-mi pare rău că a murit un român”

Premierul Victor Ponta a
spus, la întâlnirea diasporei, că
cei mai mari duşmani ai
României peste hotare sunt tot
românii pentru că atunci când
aceştia merg în alte ţări spun
că ţara noastră este una plină
de hoţi, de infractori, iar cei de
acolo preiau acest discurs. 

“Cei mai mari duşmani ai
României sunt tot românii,
până la urmă, noi mergem şi
spunem în alte ţări că România
este o ţară rea, o ţară de
infractori, de hoţi. Este normal
ca cei de acolo să aştepte să
preia acest discurs”, a explicat
premierul.

Andi Rădiu

Românii din străinătate au
fost mereu ignoraţi de către
guvernanţii din România,
indiferent de culoarea politică
pe care au avut-o cei ce au
condus ţara. Chiar dacă la pute-
re au fost politicienii de dreapta
sau stânga sau împreună, mari
intervenţii, decizii sau legi, nu
au existat. 

Făcând un scurt rezumat,
diaspora a “obţinut” o zi a limbii
române, o comisie în Cameră şi
Senat şi eticheta, jenantă, de
român de pretutindeni pentru
cei care trăiesc în afara ţării... 
şi-atât.               (continuă la pag. 6)
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Duşmanii de pretutindeni
Victor Ponta: “Românii îşi vorbesc de rău ţara în străinătate”

“Facem prea puţin
pentru Diaspora”

Băsescu şi-a reamintit de
românii din străinătate în
ultimele luni de mandat şi a
pledat pentru ”mai multe
resurse” alocate acestora.

România, sub 
semnul amnistiei

Cadouri electorale de la Gu -
vern. După pensionari şi ma -
me, bugetarii nu vor fi obligaţi
să restituie banii pe care i-au
încasat, deşi nu aveau dreptul.
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Bătaie pe funcţia
supremă în stat

Funcția de președinte al
României este un miraj pen tru
politicieni. 12 candidaţi şi-au
anunţat intenţia de a participa
la scrutinul din 2 noiembrie.
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