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Sorin Cehan   

Rom=nii din str\in\tate au
schimbat rezultatul alegerilor
preziden]iale din Rom=nia. Dac\
n-ar fi votat at=t de mul]i [i `ntr-o
propor]ie at=t de mare cu Traian
B\sescu, altul ar fi fost dez-
nod\m=ntul. 

Din punctul de vedere al parti-
cip\rii, este un semn extraordi-
nar, huli]ii “c\p[unari” au ar\tat
c\ sunt interesa]i de via]a politic\
de acas\, votul lor fiind greutatea
care a `nclinat balan]a `ntr-o anu-
mit\ parte. Din punctul de vede-
re al op]iunii de vot, urm\torii
cinci ani ne vor spune dac\
rom=nii din str\in\tate au avut
dreptate. 

Dincolo de evalu\rile ideolo-
gice, dreapta contra st=ngii, care
nu au leg\tur\ cu realitatea
(dreapta lui Traian B\sescu se
trage direct din st=nga anilor
‘90), lucrurile vor fi foarte u[or
de evaluat. 

(continu\ la pag. 15)
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Mihai
Greceanu,
[ofer de
lux la
Milano

pag. 
21

Traian B\sescu a pierdut alegerile
`n Rom=nia, dar le-a c=[tigat `n
str\in\tate [i a r\mas pre[edinte. ~n
Italia a ob]inut 78% din voturi.

Traian
B\sescu,
ales de
diaspora 
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Votul c\p[unarilor

PSD: Repeta]i
alegerile! 

Pesedi[tii au depus la
Curtea Constitu]ional\ o
cerere de repetare a alege-
rilor. Ei sus]in c\ scrutinul
a fost fraudat masiv.

Timi[oara, 
liderul Ligii I

FC Timi[oara a urcat pe
prima pozi]ie a Ligii I,
dup\ ce a `nvins, pe teren
propiu, echipa Pandurii
T=rgu Jiu, scor 1-0.
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Criza politic\
alung\ banii FMI

Anali[tii vorbesc despre
un risc al ruperii acordului
Rom=niei cu Fondul
Monetar Interna ]ional din
cauza crizei politice.
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