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Comitetul asociaţiilor, constituit la Roma, cere Guvernului

Ordonanţă pentru Congres
Cadoul otrăvit

«Cerem
guvernului
României o Ordonanţă de
Urgenţă care să clarifice
condiţiile de participare la
Congresul românilor de pretutindeni». Este una dintre cele
mai importante concluzii la
care au ajuns reprezentanţii
asociaţiilor de români, reuniţi
la Roma marţi, 9 septembrie,
pentru a discuta despre
alegerea celor care vor
reprezenta Italia la acest
Congres. În 30 noiembrie, după
alegerile prezidenţiale, ar
trebui să aibă loc Congresul
diasporei, fără să se ştie cum
vor fi aleşi participanţii.

Sorin Cehan
Legea cu nume lung, a
sprijinului pentru românii de
pretutindeni, prevede organizarea unui Congres cu nume
la fel de lung, Congresul Românilor de Pretutindeni. Este
mai lungă titulatura Congresului decât detaliile din
lege care ar trebui să reglementeze alegerea sau desemnarea participanţilor la
această structură, organizată,
amănunt deloc neglijabil, pe
banii contribuabilului român. Nu pe banii lui Valeriu
Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor.
(continuă la pag. 4)
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Biserica face recensământul diasporei

Băsescu, la un pas
de suspendare
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Cu două luni înaintea
alegerilor prezidenţiale, Călin
Popescu Tăriceanu demarează procedura de suspendare a lui Traian Băsescu.

Nazismul, motiv de
încăierare electorală
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În frenezia sa electorală,
Victor Ponta a comparat
regimul Băsescu cu nazismul.
Scandalul a stârnit reacții
inclusiv la nivel european.
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Deficit acut de medici
în spitalele din țară
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România riscă să ajungă să
aibă “secții ultramoderne,
ultraperformante, care vor fi
muzeu” întrucât nu va mai
avea cine să lucreze.
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întrebări?
tasta 2 din menù
număr verde de pe telefon fix
număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil

Linea Amica Immigrazione
răspunde…
Serviciul Linea Amica este complet gratuit.
lineaamicapa

formular online
“Întreb un expert”

www.lineaamica.gov.it

