
Gazeta
Rom=neasc\N

O
U

A

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 

Nr. 44,  An V 16 - 22 noiembrie  2007  gazeta@stranieriinitalia.it s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia pre] 1,20 €

166.105.612

PENTRU O VIA  PENTRU O VIA  

ÎN ITALIA

LINI TIT

Afl  totul despre 
drepturile tale

de luni pân  vineri, 

de la 10.00 la 19.00

costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclus

Redazione: Via V. Maroso 50, 00142, Roma Reg. Trib. Roma nr. 118/2003 del 17.03.2003 Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA

Dezastru pe pia]a
muncii

Plecarea rom=nilor
`n str\in\tate a dus la o
criz\ acut\ de muncitori
`n unele sectoare.

Chinul Stelei
continu\

Din cauza e[ecurilor
repetate, steli[tii au
ajuns s\ fie contesta]i
de propriii suporteri.
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Sorin Cehan

Dup\ 2 noiembrie, data in-
tr\rii `n vigoare a decretului
lege care permite expulzarea
comunitarilor, p=n\ pe 12
noiembrie, din Italia au fost
expulza]i sau returna]i din
Italia circa 50 de rom=ni. 

Potrivit unui bilan] al
ministerului rom=n de Inter-
ne, 31 dintre ei au fost ex-
pulza]i pentru [edere ilegal\,
munc\ la negru sau pentru c\
au fost g\si]i f\r\ acte de
munc\ valabile `n Italia.
Celelalte persoane au fost
expulzate pentru c\ erau
suspecte `n cazuri de furt ori
alte infrac]iuni f\r\ consecin]e
grave. Aceste date confirm\
faptul c\ cei care risc\ sunt
nu numai infractorii, ci [i ro-
m=nii care muncesc la negru
`n Italia, [i nu sunt pu]ini. ~n
paralel, continu\ episoadele
de intoleran]\ contra rom=-
nilor. Dup\ agresiunea din
parcarea Lidl de la Roma, se
`nmul]esc actele de xenofobie.

Lucr\tori expulza]i

500 de lei, 
salariul minim

Dup\ lungi tratative,
s-a decis ca salariul
minim pe economie s\
creasc\ cu 110 lei.
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+39.06.8741.0333

Include publicitatea ta 
în ziarele multiculturale 

europene
 

Telefoneaza astazi˘ ˘

Premierul rom=n C\lin
Popescu T\riceanu a venit
urgent la Roma, dup\ episoa-
dele grave de intoleran]\ care
au avut loc la Roma. pag. 2 - 3

~PS Iosif:
“Fi]i buni
cre[tini!”

T\riceanu “rezolv\” criza din Italia

Livia Turco,
`nt=lnire cu
rom=nii
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