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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
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SUNI ÎN ROMÂNIA CU 2 CENŢI/MIN

ŞI ÎN PLUS 
300 MEGA/SĂPTĂMÂNĂ 
50 MINUTE/SĂPTĂMÂNĂ CĂTRE TOŢI
MINUTE NELIMITATE CĂTRE WIND

Scuzați prostia

Ideea organizării
unui Congres al
Românilor de Pretu-
tindeni este din ce
în ce mai intens
dezbătută în comu-
nităţile din străină-
tate. Fiecare repre-
zentant al unei
comunităţi vine cu
noi idei. Iată ce
spun oameni din
Germania, Austria,
Canada, Belgia, Por-
tugalia, Spania, Gre-
cia şi Marea Brita-
nie. Între timp, MAE
vorbeşte de alegeri.

Sorin Cehan

După delirul rasist al unei
tinere padovane pe Facebook -
“Curve fără ruşine, îngrijitoare
deprimate şi alte elemente urât
mirositoare...” - delirul unui
consilier local român de lângă
Verona: “Cer scuze în numele
poporului român”. 

Să le luăm în ordine. 
În 14 iulie, într-o zi de luni, a

avut loc atacul. “Eu şi poporul
român nu ne vom înţelege
niciodată, cu curve fără ruşine,
îngrijitoare deprimate şi alte
elemente urât mirositoare
lipsite de civilizaţie şi educaţie”,
a scris Michela Bartolotta pe
Facebook.  

(continuă la pag. 11)

www.gazetaromaneasca.com

Alegeri în diaspora
pentru Congresul I 
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Ce spun reprezentanţii asociaţiilor de români din străinătate

Vot obligatoriu 
în România

Câțiva parlamentari PSD au
scris un proiect de lege care
prevede ca prezența la vot să
devină obligatorie. Cine nu s-ar
conforma, ar risca amenzi.

Trimitem mai 
mulți bani acasă

După mulți ani de scădere,
sumele trimise de românii care
muncesc în străinătate fami -
liilor din țară încep să crească:
1,52 miliarde € în 5 luni.
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Facultăţile pregătesc
tinerii pentru export 

Doar ce s-au înscris la
facultate şi mulţi tineri se
gândesc deja să emigreze.
Medicina şi Politehnica,
paşaport către Occident.
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