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Sorin Cehan 

Cum o fi s\ vrei rezultate elec-
torale, f\r\ s\ le spui aleg\torilor,
celor pe care vrei s\-i convingi s\
fac\ efortul s\ vin\ la vot, cine
e[ti, ce vrei, m\car cum te
cheam\! La noi, politica se face
doar la centru, totul se bazeaz\ pe
procentele din sondaje ale parti-
dului [i liderul sau ga[ca din frun-
tea forma]iunii `mpart locurile eli-
gibile. Nu-i intereseaz\ ce crede
aleg\torul din colegiul unde un
nume este para[utat cu o lun\
`nainte de alegeri.

Cu o lun\ ̀ nainte de data alege-
rilor, nu [tim `nc\ cine va candida
`n diaspora. Sunt patru locuri de
deputat [i dou\ de senator, [i vor
avea candida]i toate partidele, de
la USL [i ARD p=n\ la UDMR
sau partidul lui Dan Diaconescu.
Singurii care [i-au anun]at inten]ia
sunt William Br`nz\ [i Viorel
Badea, actualii parlamentari de
diaspora. Despre ceilal]i nu se [tie
mai nimic. 

(continu\ la pag. 2)

Michaela,
m=ndr\ c\
e rom=nc\

Ana Maria
face carier\
la Roma

Independent, imposibil

Italienii cu num\r rom=nesc
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Victor
Socaciu,
trimis `n
diaspora

USL [i-a stabilit candidatul pentru postul de
deputat `n  colegiul 1 din circumscrip]ia 43.

Politic\ pe ascuns

Becali, candidat USL
la parlamentare

Alegeri parlamentare cu
circ: patronul Stelei va candida
din partea Uniunii Social Libe -
rale în acela[i colegiu cu patro-
nul OTV, Dan Diaconescu.

CM 2014: “Tricolorii”
au cucerit Turcia

Na]ionala Rom=niei a
ob]inut o victorie important\
`mpotriva Turciei, scor 1-0, [i
a f\cut `nc\ un pas c\tre
Mondialul din Brazilia.
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36 miliarde de euro 
`n opt ani

“Stranierii” sunt cei mai 
ma ri investitori în economia ro -
mâneasc\. 36,2 miliarde € este
suma pe care ace[tia au trimis-o
`n ]ar\ `n ultimii opt ani. 
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