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Sorin Cehan 

Este corect ca rom=nii din di-
aspora s\ influen]eze, prin votul
lor, situa]ia din Rom=nia? ~ntreba-
rea a devenit actual\ ̀ n aceste zile,
c=nd asist\m la lu\ri de pozi]ii pro
[i contra votului din str\in\tate. 

Rom=nii pleca]i nu tr\iesc `n
Rom=nia [i deciziile pe care le iau
cei pe care-i voteaz\ nu-i
influen]eaz\, spun adversarii
votului diasporei. Este un drept
constitu]ional al oric\rui cet\]ean
rom=n, oriunde s-ar afla el, spun
ceilal]i, [i oricum fiecare are `n
]ar\ rude, prieteni, iar `n cazul
`ntoarcerii acas\, votantul din dia-
spora va beneficia sau va suferi
pentru cum cum a votat.

Situa]ia e nou\ `n Europa,
rom=nii find cea mai mare popu-
la]ie care tr\ie[te `n afara
grani]elor din istoria modern\. 

(continu\ la pag. 18)
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Referendum pe 29 iulie

Viorel Badea s-a `ntors `n PDL
pag. 6

pag. 22

William
Br`nz\
trece la
alt partid

Pre[edintele PDL Diaspora recunoa[te c\
negociaz\ cu alte partide un loc de candidat
la alegerile parlamentare din toamn\.C=nd e vorba de electorat, nu mai conteaz\ partidul

O dezbatere
necesar\

Totul despre 
suspendare

Vineri, 6 iulie, Parlamentul
a decis cu 256 de voturi sus -
pendarea din func]ie a pre[e -
dintelui Traian B\sescu pentru
`nc\lc\ri grave ale Constitu]iei.

Bute, revan[\ 
`n fa]a lui Froch

Lucian Bute va avea oca-
zia s\ `[i ia revan[a `n fa]a
celui care i-a luat centura de
campion. Meciul va avea loc
`n martie 2013, la Montreal.
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Dezastru la Bac: 60%
dintre elevi au picat

Calitatea `nv\]\m=ntului,
`n c\dere liber\. Mai mult de
jum\tate dintre absolven]ii
clasei a XII-a nu au promo-
vat “examenul maturit\]ii”.
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