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Cererile pentru fluxuri devin inutile
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Vor invada
sau nu rom=nii
Italia? Aceasta-i
`ntrebarea! pag. 7

Plecarea rom=nilor
Sorin Cehan
În Germania se câ[tiga
dublu, în Spania chiriile sunt
la jum\tate fa]\ de Italia.
Românii acum sunt liberi s\
se deplaseze în toat\ Europa
[i vor merge s\ caute ce-i
mai bun, din punct de
vedere financiar. {i nu Italia
este cel mai bun loc, din
acest punct de vedere. Mul]i
români nu sunt mul]umi]i de
via]a pe care o duc în Italia.
Taxele sunt foarte mari [i
mul]i `ntreprinz\tori pleac\
spre Rom=nia sau spre alte
]\ri.
De ce sunt at=t de mul]i
rom=ni `n Italia? A fost o
alegere obligatorie. Dac\ te
prindeau în Fran]a, te expediau imediat acas\ cu
avionul. În Germania [i în
Austria nu se putea lucra la
negru. Astfel, mul]i români
au venit în Italia pentru c\
aici se puteau face lucruri
imposibil de conceput în alt\
parte. Acum totul se
schimb\. Dac\ e[ti liber s\
de mi[ti, te duci unde î]i este
cel mai bine.

Sosesc 30.000 de ]igani, spune cotidianul “Libero”, condus de Vittorio
Feltri. Ba 100.000, sus]ine un sindicat
al poli]iei. “Rom=nii din Italia locuiesc
`n tabere de nomazi”, sus]ine [i un consilier din Emilia Romagna al partidului
Forza Italia. Deasupra tuturor, Lega
Nord, care se remarc\ prin atacuri de o
virulen]\ extrem\ la adresa rom=nilor,
sus]in=nd c\ “invadeaz\” Italia.

“Invadatorii”
rom=ni, descri[i de
presa italian\
Ovidiu pag. 21
C=ndea,
32 ani, ucis
`ntr-o
ambuscad\
a mafio]ilor
`n Calabria

23 de pag. 3
rom=ni cu
carte de
identitate,
respin[i la
grani]a
Sloveniei

Cum se ob]ine cartea de [edere
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Cozma, la un pas
de libertate

Rom=nii au
`ncredere `n UE
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Instan]a a admis eliberarea condi]ionat\ a
fostului lider al minerilor din Valea Jiului.

pag. 33
30% din popula]ia
]\rii crede c\ aderarea
va ridica nivelul de trai
al României.

Copos `l vrea pe
Bölöni
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Copos promite c\
Rapid va continua cu
R\zvan Lucescu, dar `l
preseaz\ pe Bölöni.
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