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Votul condi]ionat
Sorin Cehan 

Prim\ria din Novi Ligure, mic\
localitate din nordul Italiei, a
reclamat la parchet c\ votul
rom=nilor din 6 - 7 iunie a fost
"condi]ionat": aleg\torii erau
transporta]i cu ma[ina [i adu[i
`ncolona]i la vot, iar un "tovar\["
bifa pe o list\ cine a votat. 

Dac\ e adev\rat, nu putem
dec=t s\ ne `nchipuim ce vor p\]i
cei care nu s-au prezentat la
datorie: `n cel mai bun caz, nu vor
primi berea [i perechea de mici
aferent\, `n cel mai r\u, poate vor
fi da]i afar\ din cas\ sau din
serviciu. Pentru c\ asta `nseamn\
"condi]ionare".

Nu [tim la ce concluzie va
ajunge parchetul din Alessandria
cu privire la sesizarea f\cut\ de
prim\ria din Novi Ligure. Dar
av=nd `n vedere c\ metoda este
intens folosit\ `n Rom=nia, unde
turismul electoral este cel mai
profitabil departament al minis-
terului doamnei Udrea, putem
crede c\ nu iese fum f\r\ foc.
Intr\m `n politica italian\ cu ce
[tim de acas\.

Rom=nce
`n finala
Miss
Italia nel
Mondo

Doi rom=ni mor]i la munc\ `n Italia
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Votul rom=nilor din Novi
Ligure (prov. Alessandria) a fost
controlat de Gheorghe Raica,
pre[edintele Partidului European al
Rom=nilor, sus]ine prim\ria din
Novi `ntr-un denun] f\cut la
parchet. Gheorghe Raica neag\ cu
vehemen]\ acuza]iile.

Raica,
st\p=nul
voturilor
la Novi

Traian B\sescu
anun]\ recesiunea   

Rom=nia va intra `n
recesiune economic\ `n
cursul acestui an. Aver-
tismentul a fost transmis
de pre[edintele B\sescu.

Unirea este noua
campioan\ a Ligii I

Unirea Urziceni a
realizat cea mai mare sur-
priz\ din Liga 1, urm=nd
s\ evolueze direct `n gru-
pele Champions League.
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Becali: ~n 5 ani 
voi fi pre[edinte    

Dup\ ce a prins gustul
victoriei la alegerile
pentru PE, Becali vrea s\
candideze [i la pre[edin]ie
peste cinci ani.
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“Vot condi]ionat? 
O minciun\ grosolan\!”

Gogu Raica 


