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Euro cre[te
puternic

Anali[tii financiari
sunt de p\rere c\, `n
scurt timp, se va ajunge
la un curs de 4 lei/euro.

DNA face
cur\]enie `n fotbal

Nume sonore din fot-
bal sunt acuzate de `n-
[el\ciune, evaziune fis-
cal\ [i sp\lare de bani.
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Sorin Cehan

Agen]ia de Strategii Gu-
vernamentale a dat publicit\-
]ii rezultatele unui studiu so-
ciologic despre rom=nii din
Italia, care a costat circa
100.000 de euro. 

Multe dintre "concluziile"
acestui studiu sunt at=t de
evidente...

De exemplu, faptul c\
majoritatea rom=nilor au e-
migrat din cauza banilor. 22
de milioane de rom=ni [tiu
asta. S-a mai "descoperit" c\
majoritatea celor care au
plecat c=[tigau `n ]ar\ pu]in,
pentru ca `n Italia s\ c=[tige
de 7 ori mai mult. S-a mai
"descoperit" c\ emigran]ii
români din Italia trimit bani
acas\ [i "men]in o rela]ie
strâns\ cu familia [i rudele
din ]ar\ [i au o afinitate ri-
dicat\ pentru România", du-
p\ cum se spune `n con-
cluziile studiului. 

Am fost studia]i degeaba
pe 100.000 euro. 

Studiu pe bani

Premiu record 
la loto 6/49

Potul pus în joc la
urm\toarea extragere ar
putea dep\[i suma
record de 12 milioane €!
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Emanoil Damoc, 34 ani, este
al treilea rom=n mort la locul de
munc\ `n Italia `n 2008. Pe o
vreme ploioas\, Emanoil Da-
moc a atins cu umbrela o linie
sub tensiune la 15.000 de vol]i.

Fulgerat
la 15.000
de vol]i 
la locul
de munc\
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Diana
Mailat:
“Italia mai
dureaz\ 2
ani pentru
rom=ni”

{i-au
deschis
restaurant
rom=nesc
pe malul
Adriaticii
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Comunitarii, judeca]i ca `n 2006

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 
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