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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

Limba 
și economia
Sorin Cehan

În România sunt înregistra-
te peste 35.000 de firme italie-
ne, iar schimburile comerciale
între România şi Italia au
ajuns aproape la 12 miliarde de
euro. În Italia sunt 45.000 de
firme româneşti, şi reciproci-
tatea ar trebuie să fie
aproximativ perfectă. 

De ziua Italiei, 2 iunie,
premierul Victor Ponta a ţinut
un discurs în care a mulţumit
“poporului şi Guvernului
italian pentru viaţa pe care
mai mult de un milion de
români au găsit-o în această
ţară.” (continuă la pag. 14)

www.gazetaromaneasca.com

În apărarea copiilor
români din Italia

� Proiect pentru combaterea
discriminării copiilor în Italia 
� “Nimeni nu creşte singur”,
proiect pentru familii unite
� «Nu este uşor să laşi copiii în
ţară şi să vii la muncă», spune
Daniela Hondrea
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Sicilia, ameninţări de la un
“Comitet contra românilor” 

PNL şi PDL, candidat
unic pentru Cotroceni

Cele două formațiuni
politice vor avea un can di -
dat unic la alegerile prezi -
dențiale și mai mult, ur -
mează să fuzioneze.

Prostituția și drogurile
umflă economia

Importurile de droguri şi
veniturile din prostituţie vor
fi cuprinse în calculul PIB,
indicatorul care arată cât
produce o țară.
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Antonescu a renunţat
la prezidenţiale

Crin Antonescu, preșe -
dintele demisionar al PNL,
a anunțat că nu va mai
candida pentru şefia sta tu -
lui la alegerile din toamnă.
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