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Orgolii meschine
Andi Rădiu

Toată clasa politică 
românească se înghesuie în 
ultima perioadă să propună 
proiecte de lege pentru vo-
tul prin corespondenţă sau 
electronic. În diaspora, cine 
nu a urmărit evoluţia acestui 
subiect, ar trebui să se simtă 
încrezător şi bucuros, aproape 
niciodată politicienii români 
nu au fost atât de interesaţi 
pentru a scoate o lege pentru 
românii din străinătate, ca 
acum. 

În realitate, situaţia e cu 
totul alta. E eterna bătălie 
politică, în niciun caz un 
subiect important pentru po-
liticienii români. Se observă 
doar interesele de grup, orgolii 
nemăsurate, lipsă de dialog 
şi o inexistentă experienţă în 
ceea ce priveşte problemele 
diasporei. 

(continuă la pag. 11)
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Votul diasporei, confuzie la Bucureşti

Incendierea 
maşinilor 
româneşti 
ia proporţii 
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9 maşini arse până acum la Roma. 
“Carabinierii spun ca au ars singure”

Partidele româneşti se întrec în promisiuni, proiectele se suprapun

pag. 3

Adio Italia, 35.500 de români au plecat
pag. 2Criză, tot mai mulţi străini decid să se repatrieze, cifrele Istat

Dan Diaconescu, din 
garsonieră în celulă

Şeful OTV a fost condamnat 
la 5 ani şi 6 luni de puşcărie. 
„Mi-au închis televiziunea, 
trebuia să mă închidă şi pe 
mine”, a spus Diaconescu.

13.000 de români 
arestați peste hotare

Italia este ţara pe teritoriul 
căreia s-au înregistrat cele mai 
multe cazuri de arestări în 
care au fost implicaţi români, 
urmată de Germania şi Spania.

Voltaj va reprezenta 
România la Eurovision

Piesa câştigătoare este 
dedicată copiilor românilor 
plecaţi să muncească în 
străinătate, copii obligaţi să 
crească fără părinţi.
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