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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

În numele 
fratelui

Fratele lui Traian
Băsescu, după gratii

Mircea Băsescu a fost ares -
tat pentru 30 de zile, fiind
acuzat că a primit bani pentru
a interveni în dosarul interlo-
pului Bercea Mondial.

Ioan Rus, ministru 
al Transporturilor

Prim-ministrul Ponta l-a
înlocuit pe Dan Şova de la con-
ducerea Ministerului Trans -
por turilor cu “liderul grupului
de la Cluj”, Ioan Rus.
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Român de etnie
romă, linşat în Franţa

Romul se zbate între viaţă
şi moarte, după ce a fost bătut
de aproximativ 12 persoane
care îl suspectau de comiterea
unor spargeri.
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Mircea Maer

Ce legătură poate fi între
linșarea puștiului român de
16 ani din Franța și ceea ce se
întâmplă acum, în România,
cu fratele președintelui
Traian Băsescu? Aparent,
niciuna. Ce ar putea să
apropie cazul unui copil
bănuit de hoție și bătut până
la comă de 12 haidamaci și
șpaga primită de Mircea
Băsescu pentru a facilita
ușurarea pedepsei lui Bercea
Mondial? Nimic altceva decât
apetența umană pentru
justiție colectivă. 

(continuă la pag. 19)
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Sindicalist român
agresat lângă Monza

� “Muncesc într-o firmă unde ar
trebui să taci şi să fii sclav”
� Marian Botta este delegat Slai
Cobas la firma Kuehne Nagel
� În urmă cu doi ani, asupra
maşinii lui s-a tras cu pistolul

Cornelia Cioacă: «Înainte de
a fi leghistă, sunt româncă»
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Secretara filialei UDRI Vercelli, membră în Lega Nord
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