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Sorin Cehan  

Partidul Rom=nilor din Italia
(PIR) a demarat o campanie pen-
tru votul `n alb la urm\toarele
alegeri preziden]iale. ~ntr-un
acces de demagogie f\r\ prece-
dent `n activitatea acestei
forma]iuni, secretarul na]ional al
PIR, Mihai Muntean, acuz\ `n
bloc toat\ clasa politic\ ro -
m=neasc\ de toate relele din
Rom=nia. 

“Voi sunte]i vinova]i, domni-
lor”, spune Muntean `ntr-un
video postat pe youtube, adre -
s=ndu-se direct, la gr\mad\ politi-
cienilor rom=ni. “Toate guvernele
care s-au succedat la putere prin
rota]ie din 90 [i p=n\ `ncoace
(sic!), sunte]i vino va]i.V\ e fric\
s\ da]i drumul unei legi a
lustra]iei, pentru c\ v\ scoate din
circuit toate lichelele dictaturii...
[i secu rit\]ii... acelei p\r]i a secu-
rit\]ii care s-a ocupat (...)  

(continu\ la pag. 20)

Mirella
Laz\r,
avocat\
la Milano
din 2006
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Federa]ia Asocia]iilor Rom=nilor
din Italia a tras un semnal de alarm\
cu privire la posibilit\]ile de fraud\
electoral\ `n Italia la apropiatele ale-
geri. ~n acela[i timp, pe pia]a elec-
toral\ din Italia a mai ap\rut o ofert\:
votul `n alb, promovat de PIR.

Fric\ de
fraude [i
vot alb pag. 
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Votul negru

Liviu Negoi]\, 
propus premier    

Dup\ ce Cabinetul
Croitoru a fost respins de
Parlament, Traian B\ sescu
l-a de semnat premier 
pe primarul sectorului 3.

Lucescu renun]\ 
la Adrian Mutu  

Adrian Mutu nu mai
face parte din planurile se -
lec ]ionerului pentru viitoa-
rea campanie de calificare
la Europenele din 2012.

pag. 26 pag. 41

Nu mai vin banii 
de la FMI        

Criza politic\ [i lipsa
unui guvern care s\ adopte
bugetul pentru anul 2010
am=n\ banii de la FMI [i
Comisia European\.
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