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Sorin Cehan  

Un milion de rom=ni din Italia
sunt a[tepta]i la vot pe 22 noiem-
brie, `n cele 55 de sec]ii de vot
amenajate `n 17 din cele 20 de
regiuni ale Italiei. Nu sunt de
ajuns 55 de sec]ii, pentru c\
rom=nii sunt distribui]i capilar `n
toat\ Italia. Nu exist\ probabil
nicio localitate italian\ care s\ nu
aib\ m\car un rom=n rezident.
Pentru ca toat\ lumea s\ poat\
vota, ar trebui amenajate sec]ii `n
toat\ Italia, ceea ce e imposibil.
Au existat diverse promisiuni
politice, pentru introducerea votu-
lui prin coresponden]\ sau a celui
electronic. Promisiuni uitate `nc\
din momentul `n care au fost pro-
nun]ate. Exist\ multe ]\ri care au
introdus votul prin coresponden]\
de zeci de ani. S-ar cheltui mai
pu]in, oamenii n-ar mai trebui s\
bat\ zeci de km p=n\ la sec]ia de
votare [i ar fi respectat dreptul
prev\zut `n Constitu]ia Rom=niei.
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Florin Damian, 54 ani, rezident
l=ng\ Torino, a fost concediat abuziv,
dup\ un accident de munc\. Nimeni nu
l-a ajutat. A ajuns s\ fac\ greva foamei
`n fa]a Parlamentului European. Acolo
a dat de Becali, care l-a luat la mi[to,
dar [i de Daciana S=rbu, care l-a ajutat.
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Dreptul la vot

Greva Metrorex 
a paralizat Capitala     

Greva a blocat Capitala
[i a generat nemul]umiri
bucure[tenilor, care au
luat cu asalt mijloacele de
transport de la suprafa]\.

Dragomir, reales 
`n fruntea FRF  

Dumitru Dragomir a
fost reales `n func]ia de
pre[edinte al Ligii Profe -
sioniste de Fotbal pentru a
patra oar\ consecutiv.
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Campania 
care pe care        

12 candida]i se preg\ -
tesc s\ ob]in\ voturile
rom=nilor pe 22 noiem-
brie. Lupta pentru Cotro -
ceni se anun]\ cr=ncen\.
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