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ROMANIA

Elena
Dabija,
“badante”
cu talent
la pictur\ 

Avocat\
rom=nc\,
premiat\
de Gianni
Alemanno

Irena Cara 

~n num\rul trecut al Gazetei
s-a vorbit despre bilan]ul tragic al
“mor]ilor albe”, a[a cum sunt
numite mor]ile la locul de munc\.
“Sectorul cel mai afectat de mo r -
]ile albe este cel al constr uc]iilor:
78 de victime de la `nceputul anu-
lui, 29,4% din total. Num\rul
str\inilor mor]i, `n mare parte
rom=ni, a fost de 29 [i reprezint\
11% din total.” De circa un an, pe
posturile na]ionale de televiziune
apare o publicitate progres, care
spune a[a: “Sicurezza sul lavoro.
La pretende chi [i vuole bene”
(Siguran]\ la locul de munc\. O
pretinde cine `[i vrea binele).

Avem dreptate c=nd ne dez l\n -
]uim `mpotriva angajatorilor, care
`ncearc\ s\ economiseasc\ cu
orice mijloc, inclusiv evit=nd
adoptarea normelor legale de
siguran]\. Dar e numai vina lor?

(continu\ la pag. 18)

Mor]ile albe,
vina cui?
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Nepl\ti]i
de 6 luni
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B\sescu [i Boc vor
divizarea Rom=niei

Reorganizarea jude ]elor
]\rii a devenit prioritatea
num\rul 1 a Execu ti vului,
care dore[te s\ `[i asume
r\spunderea `n Parlament.

Pi]urc\, favorit 
pentru Na]ional\

Dup\ ce Hagi a refuzat
postul de selec]ioner al
Na]ionalei, pre[edintele
FRF a `nceput negocierile
cu Victor Pi]urc\.
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Schengen ne am=n\
pentru 2012

Olanda a cerut o perioa -
d\ de prob\ pentru Rom= nia
[i anun]\ c\ se va pronun]a
`n 2012 `n privin]a ader\rii
la spa]iul Schengen.
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Protestul rom=nilor din La Spezia 

Sute de rom=ni semneaz\ `n ]ar\ con-
tracte cu firme intermediare de munc\
pentru a munci `n Italia, dar de multe ori
nu-[i primesc banii. E [i cazul unui grup
de rom=ni de pe [antierul naval "San
Marco" din La Spezia, care nu au fost
pl\ti]i din luna ianuarie. pag. 3


