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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

Dosarele de corupţie 
macină PSD

În prag de alegeri, mai 
multe scandaluri de corupție 
zgâlțâie la vârf partidul de la 
guvernare. Viorel Hrebenciuc, 
urmărit penal în două dosare.

Udrea ne invită în ţară 
să facem agricultură

Candidatul PMP la alegerile 
prezidențiale le sugerează ro-
mânilor care vor să se întoarcă 
din străinătate o ocupație ve-
che de când lumea: agricultura.

Lucescu: “Sunt gata  
să vin la naţională”

Tehnicianul român de 69 
de ani ar urma să pregătească 
selecționata României, după 
ce Victor Piţurcă a plecat să 
antreneze în Arabia Saudită.

Filiale degeaba
Andi Rădiu

Filialele partidelor româ-
neşti din străinătate au fost 
mereu înjurate, li s-a cerut 
desfiinţarea, s-au scris tot 
felul de teorii legate de le-
galitatea sau ilegalitatea lor. 
În acest fel, li s-a dat multă 
importanţă. Jurnalistic 
vorbind, au fost mereu surse 
de articole, declaraţii, chiar 
şi scandaluri. Dar în afară 
de vorbe, aceste filiale nu au 
modificat cu nimic situaţia 
în Diaspora, la fel cum nici 
partidele româneşti, mai de-
parte, nu au adus o schimbare 
importanţă în viaţa românilor 
din străinătate.

(continuă la pag. 10)

Pentru prima dată, un can-
didat la alegerile prezidenţiale 
din România vine în cam-
panie în străinătate. Victor 
Ponta s-a întâlnit la Torino cu 
simpatizanţi, fiind interpelat 
însă şi de militanţii anti-cia-
nurare şi anti-fracking care 
îi contestă politicile. De la To-
rino, Ponta a zburat la Madrid. 
Un al doilea candidat care şi-a 
anunţat sosirea este Călin 
Popescu Tăriceanu. Voturile 
diasporei sunt importante.

Sosesc în Italia primii candidaţi la prezidenţiale
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