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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

Reg. Trib. Roma nr. 118/2003 del 17.03.2003 g 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

ŞI ÎN PLUS

MINUTE NELIMITATE CĂTRE WIND

50 MINUTE CĂTRE TOŢI

300 MEGA INTERNET

SUNI ÎN ROMÂNIA CU 2 CENŢI PE MINUT

Unirea românilor
este posibilă

Stanoevici: Să vină investitorii diasporei!

Luni, 13 octombrie, în mijlocul cam-
paniei electorale, a intrat în vigoare
Ordonanţa de Urgenţă nr. 64 a
Guvernului României, prin care foarte
multe servicii consulare la care
apelează românii din străinătate au
fost scutite de taxe. Conform actului
publicat în Monitorul Oficial,
certificatele de naştere, titlurile de
călătorie pentru copii, paşapoartele
mortuare, înregistrarea naşterii
copilului, înregistrarea decesului, dar
şi alte acte, toate sunt eliberate gratis
de acum înainte. 

Laurențiu Barbu

Atragerea românilor din
Italia într-o organizație fără
interese personale, fără vreo
legătură cu partidele politice
românești și fără discriminări
în ceea ce privește statutul
membrilor comunității, este un
proiect care a început să prindă
contur. 

“Români pentru români”
poate fi sloganul acestei mișcări
iar pentru cei care au început
deja să se pună împotriva
curentului, mesajul nostru este
clar: URAGANUL NU IA
PRIZONIERI.

(continuă la pag. 13)
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Certificate de naştere şi
paşapoarte mortuare gratis

A intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă care anulează taxele consulare
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“Ponta a fost ofițer
acoperit al SIE”

Afirmaţia îi aparţine lui
Traian Băsescu, care a adăugat
că Victor Ponta a fost ofițer pe
vremea când era procuror,
comiţând astfel o ilegalitate.

Scrisoarea de adio
către România

Un tânăr român a publicat
pe internet o scrisoare adre sa -
tă României, în care se declară
învins de sistem: „Plec până
nu îmi pierd mințile”.
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14 prezideţiabili,
aceleaşi promisiuni

Campania pentru prezi den -
țiale nu este lipsită de pro -
misiuni pompoase, fără aco pe -
rire, care nu au nicio legătu ră
cu atribuțiile șefului statului.
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