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LA MUL}I ANI, 2007!
Meritul integr\rii
Sorin Cehan
La Bucure[ti, pentru `nt=mpinarea integr\rii `n UE
ar trebui s\ se mai inventeze
cuvinte, pnetru c\ superlativele care exist\ au fost
toate at=t de folosite `nc=t
`ncep s\-[i pard\ sensul.
Partide [i politicieni afla]i la
guvernare `[i arog\ meritul
de a fi dus Rom=nia `n UE,
uit=nd u[or c\ din ‘90 `ncoace toate partidele [i to]i liderii, cu prea pu]ine excep]ii,
au «tras» `n aceast\ direc]ie.
Se uit\ prea u[or [i de
cheia acestei integr\ri, care a
stat tot timpul la poporul
rom=n. Iar meritul celor care
au plecat `n str\in\tate este
la fel de mare ca al celor din
]ar\. Eforturile supraomene[ti f\cute de cei pleca]i s\[i caute norocul `n lume, cu
g=ndul [i privirea mereu
`ndreptate spre Rom=nia, au
fost esen]iale `n acest succes
pe care `l s\rb\torim la 1
ianuarie 2007, odat\ cu
venirea Noului An.
La mul]i ani tuturor celor
care au f\cut posibil acest
miracol.

Liber pentru zidari [i
menajere,
cote pentru
ceilal]i pag. 3

Bun venit `n Europa!

Revelionul Integr\rii

pag. 27

Consulul pag. 2
Gheordunescu:
“Consulatul
general de la
Torino se va
deschide `n
luna mai 2007”

Pe 27 decembrie,
Guvernul de la Roma a
anun]at: libertate complet\
de circula]ie `n Italia, de pe
1 ianuarie, pentru îngrijitoare, menajere [i muncitori
din construc]ii care sosesc
din România [i Bulgaria.

Mario pag. 8
Moretti
Polegato:
“Românii
doresc s\
investeasc\
în Italia”

Ghidul rom=nului `n Europa

pag. 16-17

2007, anul cre[terilor salariale

Restric]ii pentru
lucr\torii rom=ni

Steaua [i Dinamo
tureaz\ motoarele

pag. 31
Salariul minim brut
garantat va fi de 390 lei
lunar, comparativ cu
cel actual de 330 de lei.

pag. 30
Numai zece ]\ri din
UE vor deschide pia]a
muncii f\r\ restric]ii
pentru români.

pag. 41
Cele dou\ forma]ii
au `nceput preg\tirile
pentru meciurile din
Cupa UEFA.
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